
 
Nestlé’s gestructureerde suiker: een natuurlijke oplossing voor suikerreductie 
 
 

 

Wat is het? 
 

Nestlé’s gestructureerde suiker is een 
amorfe en poreuze suiker gemaakt van 
volledig natuurlijke ingrediënten. Het kan 
helpen suiker met maximaal 40% te 
verminderen in zoetwaren zoals 
chocolade.  
 
Gestructureerde suiker onder een  elektronen 
microscoop. De deeltjes werden geopend om de 
binnenste poriën te tonen. 
 

Hoe wordt het gemaakt? Een mengsel van suiker, melkpoeder en water wordt in warme lucht gespoten. 
Het op deze manier sproeien en drogen van het mengsel vormt de poreuze 
suiker. De melk stabiliseert de gesproeidroogde suiker en voorkomt dat deze te 
plakkerig wordt.  
 

Hoe werkt het? Normale suiker komt in kristalvorm. De kristallen zijn vast 
en lossen langzaam op. Amorfe suiker lost sneller in de 
mond op, bijvoorbeeld in suikerspin. Dit betekent meer 
zoetheid van een bepaalde hoeveelheid suiker. Nestlé's 
gestructureerde suiker volgt dat principe.  

Maakt Nestlé gebruik van 
kunstmatige zoetstoffen? 
 

Nee, dit is nog altijd suiker, alleen met een andere structuur.  

Waar maken jullie gebruik 
van het product? 

Op dit moment wordt het gebruikt in Confectionery, in onze nieuwe lijn van 
Milkybar Wowsomes producten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.  
 

Kan het gebruikt worden in 
dranken? 

De gestructureerde suiker is alleen stabiel in droge producten. De zoete smaak 
is het gevolg van het sneller oplossen in de mond. In dranken zou de suiker 
worden opgelost voordat je het consumeert. 

  
Produceert Nestlé de suiker 
zelf? 

Ja, we produceren de gestructureerde suiker zelf in onze fabriek in Dalston, 
Verenigd Koninkrijk.  
 

Is de suiker gepatenteerd? Een aantal patenten zijn van toepassing en geregistreerd voor deze technologie.  
 

Hoe lang is hieraan gewerkt 
en waar? 

Het werk dat leidde tot de ontdekking begon in 2015. De gestructureerde suiker 
werd ontdekt en vervolgens ontwikkeld door wetenschappers van het Nestlé 
Research Center in Lausanne (Zwitserland) en onze Nestlé Product Technology 
Centres in York (VK) en Konolfingen (Zwitserland). 

  
  


