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Technologie

Zetmeel is van nature instabiel in water, 
maar de hiermee samenhangende geleer
eigenschappen zijn verre van optimaal 
voor de meeste voedingstoepassingen. 
Andere toepassingen vereisen juist een 
hoge oplosstabiliteit. De gebruikelijke 
oplossing hiervoor is beperkte chemische 
modificatie van het zetmeel. De trend is 
echter om waar mogelijk te werken met 
niet chemisch gemodificeerde ingrediën
ten. De zoektocht naar betere alternatie
ven leidde tot zetmeelproducten met een 
verrassend nieuwe functionaliteit.
Drie nieuwe technologieën zijn aange
wend om de geleerfunctionaliteit en 
stabiliteit van zetmeelproducten te ver
beteren. 

De eerste techniek omvat de vorming van 
zogenoemd Superheated Starch (SHS). 
SHS ontstaat door zetmeelsuspensies 
zeer hoog te verhitten. Net als maltodex
trine vormt SHS smeerbare gelen, maar 
dit gebeurt al bij lagere concentratie, wat 
kan leiden tot een lagere calorieinname 
door de consument.
De tweede technologie om zetmeel 
een nieuwe functionaliteit te geven, is 
enzymatische modificatie van het zet
meel met het enzym amylomaltase. Het 
verkregen product geeft bij een zetmeel
concentratie van 3 tot 5% rubberachtige, 
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thermoreversibele gelen en biedt daar
mee perspectief voor gelatinevervanging.
De derde techniek is modificatie van zet
meel met een vertakkingsenzym. Dit leidt 
tot producten met een lage viscositeit en 
een zeer hoge stabiliteit in oplossing bij 
hoge concentratie. Waterige oplossingen 
zijn laag osmotisch en niet zoet, hetgeen 
nieuwe mogelijkheden biedt voor toepas
sing in energiedranken. 

Nieuwe generatie smeerbare gelen
Het is al langer bekend dat door zeer 
beperkte hydrolyse van zetmeel met 
αamylase er een zetmeelproduct (mal
todextrine) ontstaat dat na verwarming in 
water en afkoelen smeerbare gelen vormt 
die als vetvervanger kunnen dienen [1]. 
De functionaliteit berust op de aanwezig
heid van kleine gehydrateerde deeltjes in 
het gel die een romige textuur geven. Een 
soortgelijke functionaliteit kan ook wor
den verkregen door fysische modificatie, 
door een waterige zetmeelsuspensie te 
verhitten tot een zeer hoge temperatuur 
(180220°C) en daarna af te koelen. De 
op deze manier verkregen SHSgelen zijn 
opgebouwd uit dubbelbrekende zetmeel
sferulieten (figuur 1), die in maltodextrine
gelen niet voorkomen. Interessant vanuit 
toepassingsoogpunt is dat SHSgelen een 
veel hogere stevigheid (modulus) geven 
dan maltodextrinegelen, met een aan
zienlijk kortere geleertijd [2]. De directe 
consequentie hiervan is dat dezelfde 
functionaliteit kan worden bereikt met 
minder zetmeel, wat leidt tot een gerin
gere calorieinname door de consument. 
Bovendien biedt SHS perspectief voor 
instanttoepassingen: droog SHS geeft na 
dispergeren in koud water al een geltex
tuur; het hoeft niet eerst met water opge
kookt te worden om een gel te vormen. 
Het is mogelijk om SHS op grotere schaal 
in een jetcooker te produceren. Dit kan 
op twee manieren. In de eerste variant 
wordt de hete zetmeeloplossing direct 
gesproeidroogd (SHSO). In de tweede 
variant wordt de hete oplossing eerst 
door koel bewaren gegeleerd, waarna het 
gel wordt opgewerkt door sproeidrogen 
(SHSG). SHSO wordt gekenmerkt door 
zeer hoge moduli terwijl SHSG zich bij 
uitstek leent voor instanttoepassing 
(figuur 2). 
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat 
SHS een zeer licht gehydrolyseerd zet
meel is. Het geschetste gedrag wordt 
waargenomen over een breed molmas
sabereik van ongeveer 105 tot 107 mol/
gram. (Ter vergelijking: de molmassa’s 

van glucose en amylopectine liggen in 
de orde van respectievelijk 102 en 108 
mol/gram.) In het lage molmassagebied 
zijn de SHSgelen thermoreversibel: bij 
verwarmen tot temperaturen lager dan 
100°C vormen zij weer een heldere dun 
vloeibare oplossing. In het hoge molmas
sagebied blijft de deeltjesstructuur bij 
verwarming tot 100°C ten dele behouden. 
Dit laatste wordt toegeschreven aan een 
gedeeltelijke ontmenging van amylose 
(smeltpunt > 100°C) en amylopectine 
(smeltpunt < 100°C), die bij koelen elk in 
een afzonderlijke fase uitkristalliseren. 
De molmassa van SHS kan worden inge
steld via de procescondities: maximale 
temperatuur, verhittingstijd en pH.
 

Perspectieven voor gelatinevervanging
Modificatie van zetmeelproducten 
met zetmeelsplitsende enzymen zoals 
amylases wordt al decennia lang op 
commerciële schaal toegepast voor de 
productie van onder andere, glucose
stropen en dextrose. De exploratie van 
glucanotransferases zoals amylomaltase 
en vertakkingsenzym staat daarentegen 
nog in de kinderschoenen. Evenals amy
lases splitsen deze enzymen de zetmeel
ketens, maar ze dragen de vrijgemaakte 
ketendelen over op andere ketens in het 
zetmeel. Het polymere karakter van het 
zetmeel verandert hierdoor in principe 
niet, wel de moleculaire fijnstructuur. 
Bij het enzym amylomaltase zijn zowel 
de verbroken als de nieuw gevormde 
binding van het α1,4type. Het effect van 
dit enzym is dat het amylose verdwijnt en 
dat de lengteverdeling van de zijketens 
van het amylopectine breder wordt: in 
amylomaltasegemodificeerd zetmeel 
(AMAZ) worden zowel kortere als langere 
zijketens gevonden dan in het oorspron
kelijke zetmeel (figuur 3). 
Incubatie van een aardappelzetmeel
suspensie bij 70°C met het amylomaltase 
van de thermofiele bacterie Thermus 
thermophilus HB8 resulteert in een laag 
visceuze heldere oplossing en in een 
sterk verminderde jodiumkleur van het 
zetmeel. Incubatie met amylase leidt 
tot hetzelfde resultaat, echter zonder de 
gevonden unieke geleerfunctionaliteit. 
Deze houdt in dat na snel koelen tot 4°C 
van een hete heldere AMAZoplossing 
er een troebel rubberachtig gel ontstaat 
met een modulus die veel hoger is dan 
van een ongemodificeerd aardappelzet
meelgel [3]. Deze gelen zijn bovendien 
thermoreversibel: bij verwarmen tot 
70°C ontstaat er wederom een heldere 

oplossing die door afkoelen weer geleert. 
Hoogstwaarschijnlijk zijn de langere 
zijketens in het amylopectine verant
woordelijk voor het geleergedrag. De 
thermoreversibiliteit is het gevolg van 
het verdwijnen van amylose, waardoor de 
gelsmelttemperatuur afneemt tot minder 
dan 100°C. 
Uniek is dat AMAZ al bij een betrekkelijk 
lage concentratie van 3 tot 5% geleert. 
Deze concentratie is weliswaar hoger dan 
in gelen van bijvoorbeeld carrageen en 
pectine (≤ 1%), maar veel lager dan in 
zuurafgebroken zetmeel, maltodextrine 
en SHS (≥ 10%). Zoals figuur 4 laat zien, 
is de geleerkinetiek van AMAZ redelijk 
vergelijkbaar met die van gelatine. Dit 
opent perspectief voor AMAZ als gelatine
vervanger in toepassingen waarin helder
heid geen rol speelt. Vervolgonderzoek 
door Alting e.a. [4] toonde aan dat AMAZ 

Wetenschap

Figuur 1: Morfologie van 20% SHS-gel op 
basis van aardappelzetmeel, waargenomen 
met gekruiste polarisatiefilters. De deeltjes-
grootte is ongeveer 10-20 µm.

Figuur 2: Ontwikkeling van de gelmodulus G’ in de tijd 
bij 20°C in 20% oplossingen van SHS en referenties. SHS-
O (1), SHS-G (2), SHS-G koud gesuspendeerd (3), maltod-
extrine (4), witte dextrine (5). 
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de romigheid van zuiveltoetjes kan ver
hogen. Zo is de romigheid van een half
volle yoghurt met 1,5% vet na toevoeging 
van AMAZ vergelijkbaar met die van een 
volle yoghurt met 5% vet. Dit effect op de 
romigheid kan vermoedelijk worden toe
geschreven aan de ook voor AMAZgelen 
kenmerkende deeltjesstructuur. AVEBE 
produceert AMAZ op industriële schaal 
en verkoopt het onder de naam Etenia.

Op weg naar een hoge stabiliteit
Een tweede glucanotransferase dat werd 
getest is het glycogeenvertakkings
enzym. Het effect van dit enzym is dat het 
amylose verdwijnt en dat de amylopec
tinezijketens korter worden. Dit wordt 
bereikt door het verbreken van α1,4
bindingen, waarna de afgesplitste keten
delen worden overgedragen op ketens 
elders in het zetmeel via vorming van α
1,6vertakkingspunten. Het belangrijkste 
gevolg van deze veranderingen is dat de 
geleerneiging van het zetmeel vermin
dert, waardoor de stabiliteit verbetert. 
Een tweede effect is dat door de toename 
in vertakkingsgraad de zetmeelmolecu
len een compactere structuur krijgen, 
waardoor zetmeeloplossingen ontstaan 
met een sterk verlaagde viscositeit.
De grootte van deze effecten hangt 
samen met de maximaal bereikbare 
vertakkingsgraad die afhangt van het 
gebruikte enzym. De vertakkingsgraad 
varieert van ongeveer 6,5 tot ongeveer 
10%. Dat komt neer op een verdubbe
ling ten opzichte van ongemodificeerd 
zetmeel [5]. Bij een hogere vertakkings
graad zijn ook zetmeeloplossingen met 
een concentratie van 40% glashelder 
en laag visceus en blijven ze langdurig 

stabiel in de tijd (figuur 5). In combinatie 
met de relatief hoge gemiddelde mol
massa (lage osmotische waarde) en de 
niet zoete smaak geeft dit een tot nu toe 
ongekende flexibiliteit in formulerings
mogelijkheden. Daar komt nog bij dat de 
uitkomsten van in vitro testen erop wij
zen dat hoog vertakt zetmeel langzamer 
wordt afgebroken in de dunne darm, wat 
een gunstige uitwerking kan hebben op 
de bloedsuikerspiegel [5].
De conclusie van het onderzoek is dat 
fysische en enzymatische modificatie 
nieuwe mogelijkheden bieden om de 
stabiliteit van zetmeelsystemen te sturen. 
Afhankelijk van de gebruikte technologie 
kan men komen tot zetmeelproducten 
met een gecontroleerde geleerfunctio
naliteit of juist met een nagenoeg onbe
perkte stabiliteit in oplossing. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader 
van Agrobiokon, een samenwerkingsproject 
van TNO Kwaliteit van Leven, AVEBE UA en 
Hoofdproductschap voor Akkerbouw (HPA), en 
medegefinancierd door Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN).
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Figuur 3: Omzetting van amylose (rood) en amylopectine (blauw) met amylomaltase. De 
rode ketensegmenten in AMAZ zijn zowel van amylose als amylopectine afkomstig. De groene 
ketens zijn ingekorte amylopectine-zijketens. 

Figuur 4: Geleerkinetiek van gelatine (zwart) en AMAZ 
(blauw) bij verschillende concentraties.

Figuur 5: Een 40% oplossing van hoog vertakt aardap-
pelzetmeel (rechts) in vergelijking met ongemodificeerd 
zetmeel.
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