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Suiker Unie maakt deel uit van Royal Cosun, een
coöperatie van ruim 9.000 suikerbietentelers in
Nederland. Voor onze klanten, telers en medewerkers
willen we de beste zijn in het tot waarde brengen van
alle componenten van de suikerbiet.

De fabrieken van Suiker Unie behoren tot de
modernste ter wereld. Er staat een suikerfabriek
in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam
(Duitsland). Onze suikerspecialiteiten, zoals
poedersuiker, basterdsuiker en stropen, maken
we in de fabrieken in Puttershoek en Roosendaal.
De producten van Suiker Unie worden afgezet in
een groot deel van Europa. Op de Nederlandse
retail- en foodservice markt is Suiker Unie actief
onder de merknaam Van Gilse.
Suiker Unie werkt zo duurzaam mogelijk.
Vanaf de bietenteelt tot en met de verwerking
van suikerbieten tot kristalsuiker. Zo gebruiken
we alle reststromen die vrijkomen tijdens het
suikerproces. Een sprekend voorbeeld hiervan

zijn onze biomassavergisters. Hier zetten we
onder meer bietenpuntjes en restanten perspulp
om in groen gas. Hiermee is Suiker Unie de
grootste groen gas producent van Nederland.
Verder verkopen we diksap en melasse aan de
fermentatie industrie. Met onze bietentelers,
leveranciers, logistieke partners en afnemers
zoeken we continu naar verdere verduurzaming
in de keten.
In deze brochure geven wij u een overzicht
van ons productassortiment en onze
dienstverlening. Voor meer informatie over
onze duurzame bedrijfsvoering en aanvullende
productinformatie verwijzen wij u graag naar
www.suikerunie.nl of naar onze customer service.
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Logistiek:

24 uur per dag, zeven
dagen per week
Dankzij de modernste systemen voor orderverwerking, planningen en
leveringen bevoorraden we onze bulksuiker klanten flexibel en just in time.
24 uur per dag en zeven dagen per week. Dat kunnen we ook voor u doen.
We kunnen eveneens uw voorraadbeheer van
silo’s en tanks overnemen met het systeem Vendor
Managed Inventory (VMI). Daarbij meten we via
een sensor in de silo en een online internet
verbinding continu de voorraad. Zodra deze
beneden het afgesproken voorraadniveau komt,
zorgt Suiker Unie automatisch voor een nieuwe
zending suiker. Jarenlange ervaring toont dat VMI
u tijd en aandacht bespaart. U hoeft zich geen
zorgen te maken over de benodigde hoeveelheid
suiker. Overigens kunt u uw voorraadbeheer altijd
zelf via internet volgen. Naast voorraadbeheer,
adviseren we u graag over silo-opslag en
intern suikertransport.

Niet alleen in de teelt en de suikerproductie is
duurzaamheid belangrijk, ook in ons transport.
Daar beperken we door allerlei initiatieven de
C02 uitstoot. Zo rijden we op ons eigen biogas.
We gebruiken elektrische compressoren op de
loslocatie van de klant. En hebben we het
laadvermogen van de bulkwagens verhoogd,
zodat we per rit meer kunnen vervoeren.
Met deze initiatieven hebben we de Lean & Green
Award behaald. In 2014 willen we een reductie
van minimaal 20% C02 uitstoot realiseren in
vergelijking met 2009.

We leveren suikerproducten uitsluitend met
dedicated suiker transport, zodat de kwaliteit
gewaarborgd is. Voor stukgoedleveringen binnen
Nederland komt Suiker Unie twee keer per week
in elke regio. Vanaf 20 ton bezorgen we op elke
gewenste dag. Voor internationale leveringen
bieden we mogelijkheden op maat aan. We hebben
uitgebreide internationale ervaring met transport
over water, per spoor en over de weg.
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Research & Development:
we denken mee met onze klanten
Om suikerbieten zo goed en efficiënt mogelijk te verwaarden,
is research & development (R&D) in de gehele keten van
Suiker Unie terug te vinden. Bijvoorbeeld in de bietenteelt.
En bij procesinnovaties om het energieverbruik te verminderen en de
fabriekscapaciteit te verhogen. Maar ook bij de productontwikkeling voor
klanten. Suiker Unie is tevens actief in de biobased economy, waarin de
productie van bioplastics uit suiker tot een van de mogelijkheden behoort.
De meeste R&D activiteiten worden uitgevoerd
bij het Cosun Food Technology Centre (CFTC),
ons R&D kenniscentrum. Suiker Unie beschikt bij
CFTC over laboratoria en meerdere technologiehallen. Daar kunnen applicatie- en ingrediënt
specialisten verschillende werkzaamheden uitvoeren
gericht op toepassing van onze producten in
onder andere frisdranken, ijs, chocolade, koek &

banket, sauzen, zuivel en suikerwerkproducten.
Zodoende kunnen wij klanten adviseren over de
optimalisatie van bestaande of nieuwe recepten
en toepassingen. Met onze gedegen proces
technologische kennis dragen we ook graag bij
aan de procesontwikkeling bij klanten.
Om de samenstelling van producten en applicaties
te karakteriseren, beschikt Suiker Unie daarnaast
over diverse analysetechnieken én een goed
getraind sensorisch panel. Dit stelt ons in staat om
het smaak-, geur- en textuurprofiel van ontwikkelde
producten te vervolmaken en te controleren.
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Voedselveiligheid
voorop
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Suiker Unie stelt
de eisen en wensen van de klant centraal. Hierbij staat
voedselveiligheid voorop.
Om die veiligheid te garanderen, beschikken
we over een goed ingevoerd HACCP-systeem.
Verder zijn al onze Nederlandse fabrieken
gecertificeerd volgens ISO 22000.
Tevens beschikken ze over een certificaat volgens
een door het GFSI goedgekeurde BRC-norm voor
voedselveiligheid. Dit laatste geldt ook voor de
fabriek in Anklam, Duitsland.

Kwaliteitsbewaking houdt niet op bij onze
eigen processen. Bietentelers en leveranciers
van hulpstoffen, technische materialen,
verpakkingsmaterialen, logistiek en andere
diensten zijn zeer nauw betrokken bij de
kwaliteit en voedselveiligheid.

Het basisassortiment is Halal en Kosher
gecertificeerd.
In het kader van duurzaam ondernemen zijn
ook milieuzorg, veiligheid op de werkvloer en
ethisch handelen (zowel intern als extern)
belangrijke aspecten. Dit komt bij Suiker Unie tot
uiting met de certificering volgens ISO 14001,
selfaudit volgens ISO 26000, UL Responsible
Sourcing Inc audit en lidmaatschap van SEDEX.
Om de interne processen continue te verbeteren
en optimaliseren werkt Suiker Unie met TPM
(Total Productive Maintenance). De locaties in
Vierverlaten en Puttershoek hebben inmiddels
de TPM Excellence Award behaald.

6
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Productinformatie
Suiker Unie beschikt over een breed assortiment suikerproducten.
Deze verdelen we onder in vier groepen: kristalsuiker, basterdsuiker,
poedersuiker en vloeibare specialiteiten.
Elk product heeft zijn eigen functionele voordelen in toepassingen.
Uw accountmanager helpt u graag om het meest geschikte suikerproduct
voor uw toepassing te vinden.
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Kristalsuiker
Puur en natuurlijk, met een unieke smaak en onmisbare eigenschappen.
Kristalsuiker is in uiteenlopende voedingsmiddelen te gebruiken.

8
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Vochtgehalte (%)

Max.
30

Kleurtype (Braunschweig)

Min.
99,7

Asgehalte (%)

Standaard/
gezeefd

Kleur in oplossing (IE)

Basisparameters

• Wit helder kristal met gemiddelde korrelgrootte
van 0,5 tot 1 mm.
• Free flowing.
• Hoge zoetkracht, geeft zuivere zoete smaak aan
levensmiddelen; referentie in zoet voor smaak.
• Bereid uit suikerbieten of suikerriet.
• De standaard is witsuiker (cat. 2), in overeenstemming met de richtlijn 2001/111/EC.
• Diverse aanvullende functionele eigenschappen
voor voedingsmiddelen.

Sacharose (%)

Basiskenmerken

Max. Max.
2,5 0,016

Max.
0,05

Opslagcondities

Standaard verpakkingen

• Onbeperkt houdbaar indien opgeslagen bij
10-30°C en een RV van 50-60%.

1.000 kg

vanaf
30.000 kg

25 kg

Zeefsoorten
Het assortiment gezeefde kristalsuikers gaat
van 0,2 tot 2,5 millimeter in tien zeefsoorten.
Elke zeefsoort heeft zijn eigen specifieke
toepassingen. De fijnere soorten lossen
bijvoorbeeld sneller op en de hele grove
soorten worden gebruikt voor decoratie.

Assortiment zeefsoorten
Kristalgrootte (mm)
0

0,5

1

1,5

2

Super grof
Extra grof
Grof
Middel grof
Middel extra
Middel
Middel fijn
Fijn
Extra fijn
Speciaal
extra fijn

Naast dit basisassortiment levert Suiker Unie
maatwerk in zeefsoorten.
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Poedersuiker
Poedersuiker is ideaal om te decoreren en fluweelzachte texturen te creëren.

Basiskenmerken
• Gemalen kristalsuiker.
• Makkelijk verwerkbaar en free flowing.
Gecontroleerde in line conditionering en
toevoeging van de juiste antiklontermiddelen
zorgen voor een goed stromingsgedrag.
• Eenvoudig te doseren.
• Homogeen in bijvoorbeeld droge poedermixen.
• Brede toepassing in voedingsmiddelen, zowel
industrieel als ambachtelijk.
• Maatwerkoplossingen mogelijk met onder
meer antiklontermiddelen.

10
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Fractie > 0,1 mm (%)

Poedersuiker
puur

Geen

0,02
0,03

25

Poedersuiker
met zetmeel

Zetmeel 4-5%

0,02
0,03

25

Poedersuiker
TCP

Tricalcium
fosfaat
0,6-0,8%

0,02
0,03

25

Starmelis TCP

Tricalcium
fosfaat
0,6-0,8%

0,03
0,04

25

Gedroogde
glucosestroop
4-5%

0,02
0,03

25

Anti-klontermiddel

Gemiddelde
deeltjesgrootte (mm)

Basisparameters

Suikerbakkers
poeder

Standaard verpakkingen
25 kg

1.000 kg
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Basterdsuiker
Basterdsuiker heeft unieke eigenschappen op het gebied van smaak en kleur. Daardoor is
basterdsuiker uitstekend te gebruiken in koek, banket en sauzen. Basterdsuiker is een
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit. Dit keurmerk betekent dat het product een
bijzonder traditioneel karakter heeft, vanwege de samenstelling of bereidingswijze.

Basiskenmerken
• Samengesteld uit een specifieke zeefsoort en
een invertsuikerstroop. Dit levert een typische
structuur op.
• Gele en bruine basterdsuikers zijn verrijkt
met suikerstroop en karamel voor meer smaak
en kleur.

12
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Kleur (IE)

Min. 97 ca. 1,5 0,2-0,4

ca. 100

Min. 97 ca. 2,0 0,2-0,4

5.500
– 7.500

Bruin

Min. 96 ca. 1,0 0,5-0,9

15.000
– 20.000

Donker

Min. 96 ca. 1,5 0,5-0,9

20.000
– 25.000

Donker
SUP

Min. 96 ca. 2,0 0,5-0,9

20.000
– 30.000

Bakkers Min. 98 ca. 2,0 0,3-0,5
kristal

ca. 100

Invertsuiker (%)

Blank
Geel

Sacharose (%)

Gemiddelde
deeltjesgrootte (mm)

Assortiment basterdsuiker

Standaard verpakking
25 kg
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Vloeibare specialiteiten

Vloeibare suiker
Standaard verpakking

Basiskenmerken
• Suiker is opgelost, gefiltreerd
en gepasteuriseerd.
• Kan direct in uw proces worden ingezet
(makkelijk verpompbaar bij kamertemperatuur).
• Licht stroperig.
• Aw = 0,85.
• Kleur en microbiologisch stabiel door
demineralisatie, ontkleuring en UV-behandeling.

1.400 kg

Naast het basisassortiment en de standaard
verpakkingsvormen kunnen wij maatwerk leveren.

Assortiment vloeibare suiker
Vloeibare suiker
° Brix
Invertsuiker (%)

14

67
Max. 2

Sacharose (%)

Min. 65

Kleur (IE)

Max. 10

vanaf
10.000 kg
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Vloeibare specialiteiten

Invertsuikerstropen
Basiskenmerken
• Geproduceerd door vloeibare suiker te inverteren.
• Invertsuiker bestaat uit gelijke hoeveelheden
glucose en fructose.
• Helder en licht van kleur.
• Licht stroperig.
• Beschikbaar met verschillende
droge stof waarden.
• Aw = 0,6 (Invertsuikerstroop droge stof 80%).
We kunnen suiker op twee manieren inverteren:
door een zuur toe te voegen of door enzymen te
gebruiken.

Vercosine® met
behulp van zuur

Functionele voordelen:
• Goede vochtstabilisator waardoor producten
langer vers blijven (zoals cake en tabak).
• Verbetert organoleptische eigenschappen
van fruitaroma’s.
• Bakproducten krijgen relatief snel een mooie
bruine kleur en een aangename smaak (o.a.
ontbijtkoek en brownies).
• Conserverend vermogen door verlaging
wateractiviteit (o.a. fruitpreparaten
en conserven).
• Remmende werking op kristallisatie in
suikerwerk (o.a. fondant).
• Vriespuntverlagend effect (o.a. sorbetijs blijft
zachter en beter schepbaar).

Standaard verpakking
1.400 kg

vanaf
10.000 kg

pH

Sacharose (% op d.s.)

Droge stof (%)

Assortiment invertsuikerstropen

Naast volledig geïnverteerde stropen,
heeft Suiker Unie gedeeltelijk geïnverteerde
suikeroplossingen.

80,0 Max. 5,0 2,0 - 4,5

Invertall® met
80,0 Max. 0,2 4,0 - 6,5
behulp van invertase
Invertsuikerstroop
76/50

76,0

45-50 3,5 - 4,5

Invertsuikerstroop
72,5/62

72,5

30-45 4,0 - 7,0

Naast het basisassortiment en de standaard
verpakkingsvormen kunnen wij maatwerk leveren.
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Vloeibare specialiteiten

Suikerstropen

Assortiment suikerstropen
Totaal suiker (%)

Industriestroop
speciaal

79 38-45 30-35

70-72

Donkere
suikerstroop

82 38-45 30-35

71-73

Melado®

81

° Brix

Sacharose (%)

• Verkregen uit het kooksel van suikerbieten.
• Gezuiverd, gefilterd en gepasteuriseerd.
• Donkerbruin.
• Aromatisch (zoet/zout).
• Stroperig.
• Lang houdbaar.

Gezuiverde
melasse

Invertsuiker (%)

Basiskenmerken

23-33 33-43 64-66

80-81 10-20

37-47

55-57

DB-stropen*
*Diverse mengsels van biet- en/ of rietmelasse met een
eigen suikerspectrum.
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Industriestroop Donkerbruin en aromatisch.
speciaal
Zoet/zout balans: meest zoete
van de donkere stropen.
Donkere
suikerstroop

Donkerder van kleur dan
Industriestroop speciaal.
Eveneens aromatisch. Iets minder
zoet dan Industriestroop speciaal.
Visceuzer dan Industriestroop
speciaal vanwege hogere brix.

Voordelen suikerstropen
• Grote variëteit in karakteristieke smaken.
• Lang houdbaar.
• Wanneer aangeleverd op hoge temperatuur
makkelijk verpompbaar en direct verwerkbaar
in uw productieproces.
• Natuurlijk product zonder E-nummers.

Melado®

Een hoger gehalte aan
melasse. Donkerder van kleur
en sterker van smaak dan
Donkere suikerstroop.

Gezuiverde
melasse

Meest donkere en zoute stroop
met kenmerkende smaak.

DB stroop

Donkerbruin, verfijnde op drop
lijkende / rietmelasse smaak.

Standaard verpakking
1.400 kg

vanaf
5.000 kg

25 kg of
12,5 kg

Naast het basisassortiment en de standaard
verpakkingsvormen kunnen wij maatwerk leveren.
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Vloeibare specialiteiten

Mengstropen

Bij de samenstelling van een mengstroop houden we rekening met het gewenste zoetprofiel
en andere functionele eigenschappen. Mengstropen kunnen bestaan uit vloeibare suiker,
invertsuiker en/of suikerstropen. Daarbij is een hogere droge stof mogelijk dan van de
afzonderlijke ingrediënten. Mengstropen worden heel breed toegepast: van dranken en
sauzen tot talloze bakkerijproducten.

Voorbeelden van ingrediënten
die daarnaast toegevoegd
kunnen worden
• fructose
• glucosestropen
• kleurstoffen
• conserveermiddelen
• intensieve zoetstoffen
• verdikkingsmiddelen
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Meer informatie
Voor meer informatie, zoals technische productspecificaties, kunt u contact opnemen
met uw accountmanager of met Customer Service:
+31 (0) 165 525 006 of customerservice@suikerunie.com.
Voor orders, leveringen en vragen daarover kunt u contact opnemen met de afdeling
ordermanagement: +31 (0) 165 525 001 of suiker.orders@suikerunie.com.

Gedrukt op FSC papier
Noordzeedijk 113 | 4671 TL Dinteloord | Postbus 100 | 4750 AC Oud Gastel | Nederland
T +31 (0)165 525 252 | F +31 (0)165 525 255 | info@suikerunie.com | www.suikerunie.com

