
U iteraard is er uitgebreide literatuur over de gevol-
gen van het verhitten van melk. Zo heeft Theo
Jeurnink onderzocht hoe wei-eiwitten zich afzet-

ten op de platen van een warmtewisselaar [1]. In de studie
van Peter de Jong zijn de resultaten van Jeurnink en ande-
ren verwerkt in procesmodellen waarmee het ontwerp en
het functioneren van warmtewisselaars en sproeidrogers
kan worden geoptimaliseerd [2]. In het werk van Marieke
van Marle is onderzocht wat de gevolgen van verhitten
zijn voor de structuur en de stevigheid van yoghurt [3]. In
al dit werk is onderzoek verricht aan de verhitting van
zoete melk. Ook was het onderzoek gericht op productei-
genschappen na verhitting en de gevolgen voor de proces-
voering. Er is echter nooit precies nagegaan wat er op het
niveau van eiwitmoleculen gebeurt.

In de literatuur bestaat een consensus dat verhitten van
melk er toe leidt dat de wei-eiwitten denatureren en neer-
slaan op caseïnemicellen. Als gevolg daarvan wil kaas-
melk niet meer goed stremmen en wordt een betere yog-
hurt verkregen. Zoals gezegd is veel onderzoek in de lite-
ratuur gericht op verandering in producteigenschappen
als gevolg van verhitting, maar er is geen model voor of
inzicht in de wijze waarop een en ander op moleculair
niveau plaatsvindt. Ook de invloed van pH bij verhitten is
nauwelijks onderzocht. In dit artikel wordt nader inge-
gaan op de relatie tussen veranderingen in de eiwitfractie
van melk als gevolg van verhitten en de gevolgen voor de
verzuring en uiteindelijke textuur van melkgelen.

Caseïne/wei-eiwitinteracties
Melk bevat twee groepen eiwitten, te weten caseïnes en

wei-eiwitten. Caseïnes zijn weinig gestructureerde eiwit-
ten die bij zoutconcentraties zoals in melk een associatie-
colloïd vormen, het zogenaamde caseïnemicel. De caseï-
nemicellen hebben een grootte van ongeveer 200 nm en
zijn voor te stellen als een kluwentje wol met heel kleine
steentjes van calciumfosfaat. Bij de pH van verse melk
zijn caseïnemicellen stabiel en ondergaan ze nauwelijks
verandering onder invloed van verhitten. Bij verzuren ver-
liezen de micellen echter hun stabiliteit doordat de eiwit-
ten hun lading verliezen. Hierdoor vermindert de steri-
sche repulsie tussen eiwitten en dit heeft aggregatie en
uiteindelijk gelvorming tot gevolg, zoals bij yoghurt. Wei-
eiwitten zijn eiwitten die in het serum achterblijven na
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Melk wordt om microbiële redenen verhit als het de fabriek binnenkomt. Na bewerking en toevoegen van ingrediënten

vindt veelal weer pasteurisatie of UHT-behandeling plaats. Een uitzondering vormen verzuurde producten. Maar verzuurde

melkproducten zouden in verband met de houdbaarheid ook moeten worden verhit. Dit gegeven leidde tot een

fundamenteel onderzoek naar het lot van melkeiwitten tijdens verhitten bij lage(re) pH. De resultaten hiervan werden

samengevat in een gedetailleerd model dat de interactie tussen caseïnemicellen in melk en door verhitting gedenatureerde

wei-eiwitten beschrijft.
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Samenvatting
Alle melk wordt minstens tweemaal verhit alvorens het weer de fabriek

verlaat. Tijdens het verhitten denatureren de wei-eiwitten die zich vervol-

gens ofwel met caseïnemicellen verbinden ofwel separate complexen vor-

men. De mate waarin het ene of het andere plaats vindt, is afhankelijk van

de pH en temperatuur bij verhitten en derhalve van belang voor de proces-

voering en procescondities. Het denaturatieproces resulteert ook in sterk

veranderde eigenschappen van verhitte melk die wordt gebruikt voor ver-

zuurde en geleerde producten. Het proces van verzuring en gelering is

gevolgd met Diffusing Wave Spectroscopy, een lichtverstrooiingstechniek

die geschikt is voor meten aan turbide systemen zoals melk en dan ook

wordt toegepast voor kaasmelkstremming. Het denatureren van wei-eiwit-

ten resulteert ook in een sterke bijdrage aan de uiteindelijk gelstevigheid

door di-sulfidebrugvorming. Een reactie die op grond van verzuringcondi-

ties, lage pH en kamertemperatuur, onwaarschijnlijk lijkt. De verkregen

inzichten en resultaten kunnen aanleiding zijn de procesvoering aan te pas-

sen en helpen soms onbegrepen stabiliteitsproblemen in de productie op te

lossen in bijvoorbeeld UHT producten.

Summary
Milk is heated at least twice before it leaves the factory. During heat treat-

ment whey proteins denature and subsequently either bind to casein micel-

les or separate as whey protein aggregates. Whether the whey proteins

bind to casein micelles or form separate aggregates is highly dependent on

pH and temperature and therefore of relevance to processing conditions.

These changes in heated milk cause clearly different acid-induced gelling

properties. The gelling process is monitored by Diffusing Wave Spectrosco-

py, a light scattering technique which is suitable for turbid systems like milk

and therefore is applied in cheese milk clotting. The denaturation of whey

proteins also induces the formation of disulfide bridges. A reaction which

seems improbable regarding the acidification conditions, low pH and room

temperature, but nevertheless strongly increases the firmness of the gel.

The results obtained could lead to optimisations in processing and help to

solve poorly understood stability problems in for instance UHT products.
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Fig. 1   Schematische weergave van verhitting van magere

melk en de daaropvolgende verzuring resulterend in de

vorming van een eiwitnetwerk. De kleine cirkels

symboliseren wei-eiwitten in melk en de grote cirkels

caseïnemicellen.



tussen caseïnes en wei-eiwitten
stremmen van melk tijdens de kaasbereiding. De caseïne-
micellen komen terecht in de wrongel en de wei-eiwitten
in de wei. De wei-eiwitten die een belangrijke rol spelen
tijdens de yoghurtbereiding zijn β-lactoglobuline en α-
lactalbumine.

Bij het verhitten van melk ondergaan wei-eiwitten con-
formatieveranderingen, de zogeheten denaturatie, waar-
door interacties optreden tussen wei-eiwitten onderling
en tussen wei-eiwitten en caseïnemicellen. Het resulteert
in de vorming van wei-eiwitaggregaten en met wei-eiwit
bedekte caseïnemicellen. Bij pH 6,7 en een verhitting van
tien minuten op 90°C is ongeveer 30% van het wei-eiwit
aanwezig in wei-eiwitaggregaten. De resterende 70%
heeft zich als een soort monolaag gehecht op de caseïne-
micel [1]. Het tweestapsproces van verhitten en verzuren
zoals dit plaatsvindt tijdens de bereiding van yoghurt is
schematisch weergegeven in figuur 1. Om de gelering van
de melk goed te kunnen volgen is bij NIZO een nieuwe
meetmethode, Diffusing Wave Spectroscopy (DWS), toe-
gepast die gebruik maakt van lichtverstrooiing. 

Diffusing Wave Spectroscopy
DWS is een relatief nieuwe methode om met behulp van
licht de gelvorming en gelsterkte in de tijd te kunnen vol-
gen. Met klassieke rheologische bepalingen is altijd een
bepaalde mate van vervorming noodzakelijk om de gel-
sterkte te kunnen bepalen en dat kan de gelvorming beïn-
vloeden. Lichtverstrooiing kent dit nadeel niet, maar bij
veel technieken is een voorwaarde dat slechts enkelvoudi-
ge verstrooiing mag optreden. DWS is een techniek die is
gebaseerd op meervoudige verstrooiing en daardoor
geschikt is om in systemen als melk en andere emulsies te
meten. Laserlicht wordt in de melk gestraald via een pro-
be. Het diffuus gereflecteerde licht wordt via dezelfde
probe naar de detector geleid waar dit wordt vertaald in
een autocorrelatiefunctie. DWS wordt reeds ingezet in
drie kaasfabrieken om het snijprogramma te controleren.

Een voorbeeld van een labmodel (RheoLight) van DWS
zoals ontwikkeld door NIZO food research is weergege-
ven in figuur 2. De probe blijft tijdens de verzuring in de
melk hangen waardoor geen verstoring van het systeem

optreedt. Overigens
kan de probe ook door
het glas heen meten in
een zogenaamde trans-
missieopstelling.
Figuur 3 laat zien hoe
de autocorrelatiefunctie
verandert als gevolg van
het geleren. De functie
schuift naar rechts
doordat de deeltjes
steeds minder mobiel
worden naarmate ze
meer worden ingevan-
gen in een netwerk. Het
blijkt dat de DWS
nauwkeurig de gelering
van melk in de tijd kan
volgen [2]. Na het gel-
punt bevat de correla-
tiefunctie ook rheologi-
sche informatie, die via een omrekening kan worden ver-
taald naar de meer bekende G-waarden [3].

Verhitten en geleren van melk
Figuur 4 laat de verzuring van onverhitte en verhitte (10
min, 90°C) melk zien waarbij τ¹⁄₂-waarden, zoals berekend
uit de correlatiefuncties van de RheoLight als functie van
de pH zijn geplot. De τ¹⁄₂-waarden zijn het tijdstip waarop
de autocorrelatiefunctie tot op de helft van zijn oorspron-
kelijke waarde is gedaald. Deze tijd is een directe maat
voor de beweeglijkheid en de gelsterkte. Verzuring wordt
geïnduceerd door glucono-delta-lacton (GDL). In een
waterige oplossing wordt GDL geleidelijk gehydrolyseerd
waarbij H+-ionen vrijkomen. Het verzuringprofiel lijkt
qua verloop sterk op dat veroorzaakt door micro-organis-
men. Het voordeel van GDL is dat gecontroleerd kan wor-
den verzuurd. In de figuur kan de verzuring worden
gevolgd door de van rechts naar links dalende pH, waarbij
in eerste instantie de τ¹⁄₂ geleidelijk afneemt in het geval
van onverhitte melk en gelijk blijft in het geval van verhit-
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Fig. 2   Een labmodel van de RheoLight zoals ontwikkeld

door NIZO food research.
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Fig. 3   Schematische weergave van de bepaling van τ¹⁄₂ uit de

autocorrelatiefunctie, g2(τ), en de verandering van deze parameter als

gevolg van de veranderde mobiliteit van het systeem: t1 vloeibare toestand,

t2 geltoestand. De functie g2(τ) meet de beweeglijkheid (relaxatie) in het

systeem en de tijd waarop de functie tot de helft gedaald is, is een

karakteristieke waarde.
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Fig. 4   Verzuringscurves van onverhitte (blauw) en op 90∞C verhitte melk

(rood) weergegeven als genormaliseerde τ¹⁄₂ tegen de pH, bepaald met

Diffusing Wave Spectroscopy op 32°C.



te melk. Bij pH 5,0 neemt in het geval van onverhitte melk
de τ¹⁄₂ plotseling sterk toe. Het punt waarop dit gebeurt
wordt de gel-pH genoemd. Voor verhitte melk gebeurt dit
reeds bij pH 5,5.

Verhitten van melk heeft dus een groot effect op het
geleringsgedrag van melk. Dit kan worden verklaard door
de bedekking van caseïnemicellen met wei-eiwit waar-
door de lading op het oppervlak sterk verandert. Wei-
eiwitten hebben hun lading reeds compleet verloren bij
pH 5,2, terwijl dit voor caseïnemicellen pas gebeurt bij
pH 4,6. Behalve de verschuiving van het gelpunt verdwijnt
door verhitten ook de initiële afname van τ¹⁄₂. Deze afna-
me in τ¹⁄₂ wordt toegeschreven aan het minder oplosbaar
worden van de caseïnes op de buitenkant van de micel en
het krimpen van de micel door vermindering van de
oplosbaarheid bij lage pH. Het blijkt dat DWS een gevoe-
lige en nauwkeurige techniek is om veranderingen in het
gelgedrag van melk te bestuderen. Daarnaast biedt de
techniek ook mogelijkheden voor andere turbide syste-
men.

Aangezien de verschuiving van het gelpunt wordt ver-
oorzaakt door de bedekking van de caseïnemicellen met
wei-eiwitten, lijkt er een direct verband te zijn met de
door verhitting geïnduceerde denaturatie van wei-eiwit-
ten. Daarom is in figuur 5 de mate van denaturatie, van
op verschillende temperaturen verhitte melk (70-90°C),
uitgezet tegen de bijbehorende gel-pH van deze melken.
De figuur laat zien dat er een lineair verband bestaat tus-
sen de mate van denaturatie en de gel-pH. Dit geldt voor
zowel β-lactoglobuline als α-lactalbumine. β-Lactoglobu-
line denatureert wel in grotere mate dan α-lactalbumine.
In Vasbinder et al. [2] is beschreven dat de verschuiving
in het gelpunt volledig wordt veroorzaakt door β-lactog-
lobuline. Indien α-lactalbumine aanwezig was in melk
zonder β-lactoglobuline veroorzaakte verhitten geen
enkele verschuiving in de gel-pH ten opzichte van onver-
hitte melk. Toevoeging van α-lactabumine aan melk met
β-lactoglobuline resulteerde niet in een verdere verschui-
ving van de gel-pH in vergelijking met melk verhit met
alleen β-lactoglobuline. Dit dominante effect van β-lac-
toglobuline wordt toegeschreven aan de vrije thiolgroep 
(-SH) in dit eiwit. Indien door hitte geactiveerd, kan deze
thiolgroep reageren met andere thiolgroepen of met dis-
ulfidebruggen (-S-S). α-lactalbumine bevat uitsluitend
disulfidebruggen en wordt dus uitsluitend door β-lacto-
globuline betrokken in het denaturatieproces.

Textuur
Na het afkoelen van verhitte melk blijkt een deel van de
thiolgroepen niet uitgereageerd te zijn en blijven als vrije,

geactiveerde thiolgroepen aanwezig in melk [4]. Bij de
pH van melk en lage temperaturen heeft dit geen gevol-
gen, maar wanneer gelvorming wordt geïnduceerd, ver-
oorzaakt dit de vorming van disulfidebruggen tussen
caseïnemicellen onderling en tussen aggregaten. Figuur 6
laat de gelhardheid van melkgelen als functie van de ver-
zuringstijd zien. De verzuring werd uitgevoerd op 20°C,
een temperatuur waarbij denaturatie van wei-eiwitten kan
worden uitgesloten. Desondanks is er een groot effect van
de thiolgroepblokker op de gelhardheid te zien. Na 75
uur heeft het gel zonder thiolgroepblokker een driemaal
hogere gelhardheid dan melk waarin wel alle thiolgroe-
pen zijn geblokkeerd voor verzuring.

De verklaring voor de vorming van disulfidebruggen bij
de voor deze reactie ongunstige condities van lage pH en
lage temperatuur ligt in de gelfase. Na ongeveer tien uur
verzuren is de pH reeds de gel-pH gepasseerd en is er
sprake van een gel. In een gel is de eiwitfractie als het

ware geconcentreerd, waardoor de eiwitten dicht bij
elkaar zitten. Hierdoor kan een thiolgroep – disulfide-
brug uitwisseling plaatsvinden die onder deze condities
in een oplossing niet mogelijk zou zijn [5, 6]. De bijdrage
van de disulfidebrugvorming aan de textuur van deze yog-
hurtachtige gelen is groot en derhalve relevant voor de
yoghurtproductie. Zeker aangezien het proces plaatsvindt
op een tijdsschaal van uren en in een temperatuursgebied
relevant voor de yoghurtproductie. 

Toepassingen
De relevantie van dit onderzoek ligt in het aan elkaar kop-
pelen van de denaturatie van wei-eiwitten tijdens verhitten
en de gevolgen voor de uiteindelijke textuur. Zelfs kleine
pH-veranderingen hebben een onverwacht grote invloed
op de mate en de wijze waarop caseïnemicellen worden
bedekt met wei-eiwit. De resultaten kunnen aanleiding
zijn de procesvoering aan te passen en helpen soms onbe-
grepen stabiliteitsproblemen op te lossen.

Het blijkt dat wei-eiwitdenaturatie een complex proces
is dat grote gevolgen heeft voor de gelering. Door het
variëren van de hoeveelheid vrije thiolgroepen aanwezig
in melk voor verzuring kan een grote variatie in gelhard-
heid van de uiteindelijke gelen worden bereikt. Bij dit
onderzoek bleek de RheoLight een praktische en niet ver-
storende methode om geleringsprocessen in een turbide
systeem zoals melk in kaart te brengen. ■
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Wei-eiwitdenaturatie is een complex proces
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Fig. 6   Ontwikkeling van de gelhardheid in de tijd door verzuring van

verhitte magere melk in de aanwezigheid (open symbool) en afwezigheid

(dicht symbool) van een thiolgroepblokker. De lijnen geven de trend aan.

Fig. 5   Correlatie tussen de hoeveelheid gedenatureerd wei-eiwit in verhitte

melk (roze: b-lactoglobuline; blauw: a-lactalbumine) en de gel-pH bepaald

met de DWS zoals weergegeven in figuur 4.


