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Barry Callebaut 
print chocolade

Ontwikkelingen op het vlak van Structure/Texture and Sensory, 
Authenticity & Permissibility, Cocoa-science en New Process 
leveren bij chocoladeproducent Barry Callebaut innovaties die 
omzet moeten opleveren. En dat lukt zeer goed.

Het R&D-innovatiecentrum van Barry  

Callebaut in Lebbeke-Wieze toont waar het 

bij het bedrijf om gaat: chocolade. Uit dis-

pensers aan de muur vullen medewerkers 

zakken met verschillende chocolades, de 

route van cacaoboon tot chocolade is op de 

muur te lezen en chocolaatjes bij de koffie 

zijn onontkoombaar. 

Peter Boone, chief innovation & quality  

officer, van huis uit marketeer, legt uit dat 

niet alleen op deze locatie onderzoek naar  
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Innovaties die omzet moeten opleveren

chocolade wordt uitgevoerd. Wereldwijd 

werken meer dan 200 R&D-managers aan 

chocolade-innovaties. “Meer dan 1200  

ontwikkelingsprojecten hebben we het afge-

lopen jaar succesvol afgerond”, weet Boone. 

Dit leverde meer dan twintig nieuwe pro-

ducten op voor voedselproducenten en  

andere professionele verwerkers van choco-

lade, zoals chocolatiers, bakkers en chefs. 

Boone is er trots op dat 70% van de totale 

omzet afkomstig is van producten die de 

laatste vijf jaar zijn ontwikkeld. Een van de 

procesinnovaties die de komende jaren suc-

cesvol zou kunnen zijn, is het printen met 

chocolade.

Chocolade printen

Printen met chocolade was altijd lastig,  

omdat vloeibare chocolade de nozzles van 

de printerunit verstopte. Barry Callebaut 

heeft de compositie van de printchocolade 

zodanig veranderd – hoe precies willen ze 

niet verklappen – dat de chocolade wel een 

lage viscositeit heeft om goed door de  

nozzles heen te stromen, maar toch niet  

uitvloeit (een hoge yield). 

De printer waarmee de chocolade wordt  

geprint is van de Nederlandse firma Foodjet. 

Samen met dit bedrijf heeft de chocolade-

producent dit 2D+-traject ingezet. “Veel 

klanten zijn geïnteresseerd in het printen 

van chocolade. Het was al mogelijk om met 

suikers of mengsels te printen, maar nog niet 

met chocolade”, vertelt een medewerker  

tijdens de demonstratie van de printer. “Nu 

gaan we de productie opschalen.” De print-

nozzles moeten dicht bij het te printen op-

pervlak zijn om correct te kunnen printen. 

De ontwikkeling van het 3D-printen met 

chocolade is nog in ontwikkeling. De cho-

colade die Barry Callebaut heeft ontwikkeld 

voor 2D+-printen is al een goede start. 

“Voor 3D zal de machine een stuk lang- 

zamer printen. De toepassingen zullen 

waarschijnlijk meer in de gourmetsfeer  

vallen, niet voor industrieel gebruik.”

Pickering is toepasbaar voor fruitvullingen, karamel en chocolade. Peter Boone, chief innovation & 

quality officer bij Barry Callebaut.
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dustrieel toepassen, maar al wel veel geïnte-

resseerde partijen. Pickering levert een op 

water gebaseerde vulling op voor koekjes, 

ontbijtgranen en bakkerijproducten. Door-

dat de vulling dezelfde wateractiviteit heeft 

als een koekje (lager dan 0,5%) vindt er 

geen watertransport plaats naar het koekje. 

Dit principe is toepasbaar voor fruitvullin-

gen, karamel en chocolade. Belangrijk bij  

de ontwikkeling was de werkbaarheid. 

“Onze klanten moeten er goed mee kunnen 

werken, de vulling moet bijvoorbeeld  

verpompbaar zijn. Dat is het ook”, laten de 

ontwikkelaars weten. Met deze vullingen 

kan tot 10% vet worden vervangen.

• DIONNE IRVING •

D. Irving is redacteur van VMT

“De wetgeving voor het gebruik van zoet-

stoffen verschilt op diverse continenten,  

er is een minimum aan vet nodig om  

chocolade te mogen heten”, verduidelijkt  

De Brouwer. 

Herformuleren

De focus bij herformuleren ligt bij de verbe-

tering van productcomposities en bij alter-

natieven voor minder suiker en vet en een 

optimale verhouding tussen calorieën en 

smaak. Op dit gebied heeft het bedrijf drie 

projecten: Acticoa, Sweet en Pickering.

Acticoa is chocolade met een gezondheids-

claim: goed voor de doorbloeding bij de 

consumptie van minimaal 10 gram van de 

Acticoa chocolade. Dit product is al een 

aantal jaar op de markt. Hoewel het voor 

een nichemarkt is bestemd, zijn er steeds 

meer geïnteresseerde klanten, meldt Barry 

Callebaut.

In het project Sweet zoekt de producent  

alternatieven om een zoete smaak aan 

chocolade toe te voegen. Het bedrijf volgt 

verschillende methoden: vermindering in 

stappen, gedeeltelijke suikervervanging 

(minimaal 30%) of volledige suikerver- 

vanging. Stevia, maltitol en erythritol zijn  

belangrijke suikervervangers in chocolade.

Watergevulde vullingen

Pickering is relatief nieuw; het chocolade- 

bedrijf heeft nog geen klanten die het in-

Cacaoboon beter begrijpen

Om betere chocolade te maken, is het zaak 

om de grondstof, de cacaoboon, beter te  

begrijpen. In het onderzoeksprogramma 

Cometa probeert de chocoladeproducent 

samen met een onderzoeksgroep aan de  

Jacobs Universiteit in Bremen een cacao- 

atlas samen te stellen met de volledige  

chemische samenstelling van alle cacao- 

variëteiten. Gino Vrancken, global 

R&D-manager: “Chocolade is een van de 

meest complexe producten binnen food. 

Vóór het roosteren heeft cacao al 25.000 

verschillende stoffen. Daarvan is 75% nog 

niet bekend.” Het doel van project Cometa 

is om de chemische samenstelling van de 

cacaoboon volledig te begrijpen om zo de 

fermentatie op een natuurlijke wijze te opti-

maliseren. “In de toekomst kunnen we op 

smaak sturen gebaseerd op kennis van de 

boon.” De onderzoeksgroep waarmee Barry 

Callebaut samenwerkt, is sterk in analyse-

kennis. Die hebben ze onder andere op- 

gedaan in de medische wereld.  

Door de hogere resolutie van de analyseap-

paratuur is het mogelijk om meer stoffen te 

identificeren. De Duitse onderzoeksgroep 

werkt nu met vijftien mensen aan het Co-

meta-project. Naast de Duitse universiteit 

nemen ook bedrijven die de analyseappara-

tuur maken en cacao-organisaties in Ivoor-

kust en Maleisië deel uit van het project.

Gezondere chocolade

Onder de pijler Authenticity & permissibi- 
lity ontwikkelt de chocoladeproducent ge-

zonde innovaties, zegt Marijke de Brouwer, 

global R&D program manager. Herformu-

lering, duidelijke etikettering en clean label-

ling zijn de antwoorden van het bedrijf op 

wereldwijde gezondheidsvraagstukken  

zoals obesitas. Herformulering gaat om 

smaak, prijs en consumentenperceptie. 

“Consumenten denken dat producten met 

minder suiker of vet minder lekker zijn dan 

de reguliere varianten”, legt De Brouwer uit. 

Ook zijn er wereldwijd verschillen in wet-

geving die herformulering lastig maken. 

Uit dispensers aan de muur vullen medewerkers zakken met verschillende chocolades. 

Wetgeving

Volgens de Europese chocoladewetgeving 

moet chocolade minimaal 18% cacaoboter 

bevatten, voor de kwaliteitsreferentie extra 

fijn is dat minimaal 26% cacaoboter. Vol-

gens de wet staat meer cacaoboter voor 

een betere kwaliteit. Producten met minder 

dan 18% cacaoboter mogen geen choco-

lade heten, maar suikerwerk of cacaofanta-

sie. Chocolade met polyolen in plaats van 

suiker mag de naam wel dragen.


