Spreekbeurtpakket
Over suiker gesproken

De oorsprong
van suiker

De oorsprong van suiker gaat terug naar 500 voor
Christus. Voor deze tijd aten de mensen vooral honing
om het eten te zoeten. Ook zoete planten en vruchten
werden als zoetmakers gebruikt. Zo kauwde men in
India op rietsuikerstengels vanwege de zoete smaak.
Rond 500 voor Christus lukte het voor het eerst om de
suiker uit deze rietsuikerstengels te halen. Het sap werd
uit het riet geperst en werd opgekookt tot een bruine
stroop. Vervolgens liet men dit kristalliseren tot suiker.

In de zevende eeuw na Christus namen
Arabieren deze suiker vanuit India mee
naar Europa als een ‘nieuw kruid’. En langzaam
deed suiker zijn intrede in Noord-Afrika.
In de 11e eeuw belandde via kruisvaarders de
‘suiker’ ook in West Europa. Suiker bleef een lange
tijd een luxe product (suikerbroden genoemd), voor
rijke mensen. Suiker werd vaak als medicijn voorgeschreven om je krachten te ‘herwinnen’, maar
werd ook als decoratie gebruikt. Er werden suikersculpturen gemaakt op tafels van grote diners.

De bekende ontdekkingsreiziger Columbus nam
in 1492 suikerrietplanten
mee naar Amerika.
En dit was het begin van
de grote rietsuikeropkomst
in Amerika.
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De suikerbiet dankt zijn bekendheid en
populariteit aan Napoleon (1769-1821).
In Duitsland was ontdekt dat in suikerbieten
dezelfde suikerkristallen voorkomen als in
rietsuiker. Ook deze suikerkristallen konden
uit de suikerbieten gehaald worden.
Toen Napoleon alle handel met Groot-Brittannië
blokkeerde, was de import van suikerriet
onmogelijk. Vanaf 1880 kwam de teelt van
suikerbieten op gang en werd de suikerbiet
de belangrijkste suikerbron van Europa.

In de loop van de eeuwen heeft men geprobeerd om uit
allerlei gewassen suiker te winnen. Behalve uit
suikerriet en suikerbieten, probeerde men met
suiker te halen uit druiven, gerst, tarwe, maïs,
aardappelen, walnoten, berenklauw, kool,
palmen, worteltjes en zoethout.
Maar geen enkel gewas levert
zoveel suiker op als de suikerbiet.

