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Entre els dies 25 i 28 d'abril d'en-

guanN , es va celebrar a Barcelona la

conferencia mundial sobre edulco-

rants rota el lema «Construint un

futur dol4», organitzada conjunta-

ment per I'Associacio Internacional

d'Edulcorants (AIE) i per la

IUEoSF. Antonietta Corti, secreta-

ria general de I'AIE va iniciar la

conferencia donant la benvinguda

als gairebe 200 participants, entre

els goals ens trobavem dos dels

membres de la revista TECA convi-

dats per I'organitzacio.

:I primer dcls conterenciants. cl

doctor Lindley, de I'empresa Lintech

((113), va prescntar una visi6 del

desenvolupament (lets edulcorants de

haix Contingut caloric, des de la saca-

rina al nlcs recent, cl neotame -entre

7.000 i 13.000 vegades roes dol4 que

la sacarosa. Chris Green, de Talin

Food Company ((113) va presentar

intorrnaci6 sobre el tWnlatin, till

intcns edulcorant i ingredient natural

originari dels fruits de I'oest d'Afri-

ca, i que, cons la neohesperidina DC,

contribucix it millorar el sahor dels

productcs. En refercncia it la diferen-

cia entrc edulcorants naturals i sinte-

tics, Ronald Walker, de la Universitat

Construint
un futur doll

de Surrey ((1B), va afirmar clue des
d'un punt de vista toxicologic no hi
ha diferencies en les consideracions o
procediments que cal seguir.

El doctor Beauchamp, del Moncli
Chemical Center (EUA), va contir-
mar que la dolgor es I'essencia del
plaer i que la percepci6 dels edulco-
rants cs un fenomen unitari entre Ies
persones. Tanmatcix, per6, i en va
aportar evidcncies, la percepci6 del
tact dolq canvia al Ilarg de la vida.
Tambe es va rcferir a les novetats
sobre recerques que inclouen experi-
ments amb la sequencia genetica, i va
apuntar la possibilitat que es dones a
traves d'un sol receptor de la dolcor.
Aquesta recerca pot portar, en cis
propers anys, al desenvolupament de
noun edulcorants baixos en calories.

I'augnlent en I'us d'Edulcorants
moditicar i millorar cl sabor.
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Segons el Dr. Lindley m 6s que
desenvolupar noes edulcorants, I'es-
forq tccnic de la industria se centrara
en la nianera de millorar els edulco-
rants disponibles.

Altres conferenciants van afirmar

que continuaria la reccrca en les apli-

cacions dels edulcorants, ja sigui en

solitari o conlbinats, anib la (inalitat

de proveir una imica aplicacio. Fn

aquest sent it tambe cs va apuntar

L'Associacio International d'Edulcorants ( AIE) representa els
fabricants i usuaris industrials d'edulcorants intensos per a la pre-
paracio d'aliments i begudes baixes en calories.

Pei que fa a I'organitzacio cientifica, I'AIE ofereix els seus serveis, corn
a font d ' informacio , a governs, grups cientifics , organitzacions de la
salut , mitjans de comunicacio , especialistes en dietetica i altres profes-
sionals . Pero , per damunt de tot , el compromis de I'Associacio es basa
en incrementar el coneixement public sobre el paper que juguen a la dieta
moderna els edulcorants baixos en calories . Amb aquesta finalitat, I'AIE
produeix material informatiu d'interes , basat en dades cientifiques, sobre
diversos temes.

Es tracta d'una associacio reconeguda per la Comissio de la Unio
Europea , per les autoritats reguladores internationals i per I'Organitzacio
Mundial de la Salut , a mes de comptar amb I'estatut d'Observador a la
Comissio Codex Alimentarius de l'Organitzacio de Nacions Unides.
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Un altre dels aspectes tractats va
ser el de I'obesitat, relacionat amb cl
consum de productes edulcorats. A
Europa, la reccrca duta a tcrme a
Holanda, el Regne Unit, Alernanya i
I'Estat espanyol, mostra que la
incidcncia de I'obesitat sembla ser la
nlatcixa en els paisos del nord i del
sud, per he que el consum de produc-
tcs edulcorats cs major als paisos del
nord. El control de pes cs extrcnla-
dament important a Europa ja que Cl
35 dels adults to sohrepes (un 27
a I'Estat fiances), per be clue Cl per-
centatge s'incrementa anlb I'edat. A
Europa, corn als EUA, les dones con-
sumeixen m6s productcs light que els
homes.

Per part del Grup Ferrer Inter-
nacional (Espanya). que havia colla-
borat en I'organitzacio de la con-
fercncia pet fet de ser I'unic membre C

de I'AIE amb representaci6 ( Exquinl,

SA) a Barcelona, hi van intervenir C

Francisco Borrego amb <<La doble

funcionalitat dels edulcorants» i

I Ielena Montijano amb uAmi lisi do la

neohesperidina DC en alinlents». 2
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La confcrcncia es va cloure cl dia
-^

28 amb el resunl , per part C)
d'Antonietta Corti. dell aspectes mes
destacats que cis diversos portents

0
havien tractat durant aquel Is dies. La

V
continuaci6 do la confcrcncia caldri
buscar-la durant el novenlhre d'en-
guany, quan es publicaran (Karger)
mes dales dins la scrie World
Review of Nutrition and Dietetics.
Mentrestant, si ho desitgcu, podeu
consultar cl web de I'AIE:
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