
Onze meest recente innovaties: Natural Taste Solutions
Smaakoplossingen voor moderne voedingsmiddelen

De nieuwste trend is natuurlijkheid, want als het om onze gezondheid gaat, is voor-
komen beter dan genezen: consumenten worden steeds kieskeuriger, en kijken vaker 
kritisch naar de productsamenstelling van levensmiddelen. Want voedingsgerela-
teerde aandoeningen als suikerziekte, overgewicht, ziekten van het hart- en vaats-
ysteem, migraine, allergieën etc. nemen in de industrielanden hand over hand toe. 
Maar tegelijkertijd doet de consument nauwelijks of geen concessies als het gaat 
om smaak. 

Heroka heeft zich op creatieve wijze beziggehouden met de nieuwe natuurlijkheid 
– met als resultaat de Natural Taste Solutions, allemaal op plantaardige basis. De 
producten dienen bijvoorbeeld ter voorkoming van ziekten die ontstaan door een te 
hoge consumptie van zout, suiker en vet, of – in het algemeen – glutamaat. Heroka 
Natural Taste Solutions creëren positieve smaakervaringen en behouden de waar-
neming van zoet, zout, volle smaak en umami, maar voorkomen de schadelijke bijver-
schijnselen van de gebruikelijke smaakversterkers.  

Saltex Super = natuurlijke zoutvervanger
Voor fabrikanten die het natriumgehalte in hun producten willen verlagen, en voor 
producten voor mensen die op hun gezondheid letten. Het doel: bescherming tegen 
verhoogde bloeddruk en tegen aandoeningen van het hart- en vaatsysteem. 

Umami-TS = natuurlijke glutamaatvervanger
Veel mensen reageren inmiddels allergisch op glutamaat met hoofdpijn/migraine, 
een droge mond, rode huidvlekken, plotseling transpireren, kramp, diarree, algeme-
ne zwakte, depressies of hyperactiviteit. Umami-TS is hier precies de juiste vervan-
ger.  

Surex = natuurlijke suikervervanger / zuurremmer
Suiker wordt gebruikt om de zure smaak van producten te verzachten of te camou-
fleren (zuur voorkomt de groei van bacteriën) zoals bijv. bij ketchup. Surex gaat een 
overmatig gebruik van suiker tegen. 

VFR Super = natuurlijke vetvervanger / smaakversterker voor vleesproducten 
Diëtische levensmiddelen hebben het nadeel dat ze de als prettig ervaren smaak van 
vet ontberen. Hier biedt VFR Super uitkomst, want het zorgt voor een volle smaak en 
umami. 

Soral = natuurlijke smaakregelaar voor sojaproducten
Soja is een uitstekende leverancier van eiwitten en kan ziekten van de kransslag-
aders tegengaan. Maar op veel consumenten in de westerse landen komt de typische 
sojasmaak vreemd over. In dit geval zorgt Soral ervoor dat de ongewenste smaak 
wordt gecamoufleerd.     

Bitrex Super = bittermasker
Vermindert een ongewenste bittere bijsmaak. 

Heroka Keller KG 
Zum genagelten Stein 2 · D-52159 Roetgen · Telefon +49 (0) 24 71-40 81 · Telefax +49 (0) 24 71-34 12 
Amtsgericht Aachen · Registernummer HRA 3679 · USt-ID-Nr. gemäß § 27a UStG: DE 121 747 118
info@heroka.de ·  www.heroka.de 


