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Wetenschap

Stoffen die een bittere smaak veroorza-
ken, zijn soms onmisbaar in een product.
Daardoor zijn ze niet geschikt om te wor-
den afgebroken of verwijderd. Maskering
van de bittere smaak is dan de enige

oplossing. Dat geldt voor een aantal
gezondheidsingrediënten in functional
foods, zoals anti-oxidanten, mineralen en
peptiden, maar ook voor sommige far-

maceutische ingrediënten, zoals parace-
tamol.
In de veterinaire farmacie is smaakmas-
kering van bittere ingrediënten van
levensbelang. Net als bij mensen veroor-
zaakt bij dieren een bittere smaak
instinctief een weigering van het product.
Anders dan bij mensen is deze weigering
vrijwel onmogelijk door leereffecten
terug te draaien.
Bij smaakmaskering door encapsulering
wordt de bittere stof omgeven door een
coating. Tijdens inname blijft de bittere

stof zo veel mogelijk binnen de coating
en wordt daardoor niet door de smaak-
papillen waargenomen. Na passage van
de mond is de coating niet meer nodig:
in het maagdarmkanaal bevinden zich
geen sensoren om smaak waar te nemen.
Van een coating mag worden verwacht
dat deze tot en met inname de bittere
stof goed binnenhoudt. Inname is een
kwestie van seconden. Vóór inname is er
nog de bewaartijd van het product om
rekening mee te houden. In het maag-
darmkanaal heeft de bittere stof circa

De ‘halfwaardetijd’ van gecoat
aminozuur kan nog verder worden
verlengd door het aanbrengen van

meerdere coatings

Samenvatting
Voor de voedingsmiddelenindustrie bestaan meerdere
methoden om bittere ingrediënten te identificeren en te ver-
wijderen. Wanneer verwijderen niet tot te mogelijkheden
behoort, bijvoorbeeld voor een toe te voegen aminozuur dat
zowel gezond als bitter is, kan encapsulering, ofwel het
insluiten van fijn verdeeld materiaal in een beschermende
coating, uitkomst bieden. Bittermaskering door encapsule-
ring is een belangrijk groeigebied. Dit artikel beschrijft drie
ontwikkelingen in encapsulering van bittere ingrediënten.
De genoemde methoden zijn breed inzetbaar voor vele bitte-
re ingrediënten, toch valt in de toekomst het meest te ver-
wachten van ‘maatwerk’. 

Abstract
Many processes to identify and remove bitter ingredients 
are available to the foods industry. When removal is not an
option, for instance in the case of a healthy but also bitter
amino acid, encapsulation can be a solution. Masking bitter
taste through encapsulation is an important growth area.
This article describes three developments in encapsulation
of bitter ingredients, or the enrobement of dispersed mate-
rials in a protective coating. The methods used are broadly
applicable for many bitter ingredients, but in future much
more is expected from tailored encapsulation.

Formuleren met bittere ingre-

diënten is een uitdaging. Een

coating kan voorkomen dat
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nomen. NIZO food research
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twee uur om de coating te verlaten. De
eisen die aan een coating  worden
gesteld variëren zeer sterk per toepas-
sing.

Fluid bed coating
In droge producten zoals koeken en
repen kan de contacttijd met de smaak-
papillen aanmerkelijk worden verkort
door een coating met vet aan te brengen
op aminozuurpoeder. In het onderzoek
werd met behulp van ‘fluid bed coating’-
technologie een coating aangebracht op
een goed wateroplosbaar aminozuur met
een sterk bittere smaak. Door middel van
deze flexibele en goed opschaalbare
techniek kan op nauwkeurige wijze een
wervelend poeder via een verstuiver
gelijkmatig worden gecoat. Tempera-
tuur, luchtstroom en coatingsnelheid
kunnen goed worden gecontroleerd.
Afhankelijk van het coatingmateriaal en
de procesinstellingen, kan het release-
profiel (de snelheid waarmee het amino-
zuur in een waterige omgeving uit de
coating weglekt) worden beïnvloed. Weg-
lekken is belangrijk omdat na het passe-
ren van de smaakpapillen het aminozuur
nog wel beschikbaar moet zijn voor
opname in het lichaam. Het releasepro-
fiel (figuur 1) laat zien dat na een half uur
circa 50% van het aminozuur uit de
coating is weggelekt. Deze release is vol-
doende voor een sterk verbeterde smaak
van het aminozuur.
De ‘halfwaardetijd’ van gecoat amino-
zuur kan nog verder worden verlengd
door het aanbrengen van meerdere
coatings of door een coating te kiezen
met een hoog smeltpunt. Daarnaast kan

gebruik worden gemaakt van coatings
met een bitter maskerende smaak, zodat
weggelekt aminozuur minder sterk wordt
waargenomen.
Smaakmaskering van een bitter goed
oplosbaar aminozuur door fluid bed
coating met vet werkt het beste in droge
producten. Voor bittere slecht oplosbare
componenten kan de technologie ook in
vloeibare producten worden gebruikt.

Complex-coacervatie
In mei 2004 promoveerde dr. Fanny Wein-
breck op wei-eiwit/polysaccharide-com-
plex-coacervaten. Dit zijn coatingmateria-
len die vanuit een oplossing kunnen wor-
den aangebracht op een slecht oplosbaar
materiaal. De coating vormt zich spon-

taan wanneer in een
mengsel van wei-
eiwit en polysaccha-
rides, zoals arabi-
sche gom, de pH
wordt verlaagd.
Complex-coacerva-
tie wordt veel
gebruikt voor het
coaten van emul-
sies, maar wordt
ook toegepast bij
naringine, de bitte-
re smaakstof in
grapefruits. Het

slecht oplosbare naringine is een ideale
food grade bittere stof voor encapsule-
ringsonderzoek. Het effect van de encap-
sulering op de smaak is spectaculair: de
smaak van een geëncapsuleerde naringi-
nesuspensie is aanmerkelijk minder bitter
dan die van een niet-geëncapsuleerde
naringinesuspensie.
Het gebruik van wei-eiwit in complex-
coacervaten is nieuw en inmiddels door
NIZO food research gepatenteerd. Wei-
eiwit biedt veel mogelijkheden door zijn
interacties met polysaccharide (waarmee
het de coating vormt) en met het te
coaten materiaal. Met relatief weinig
coatingmateriaal kan veel naringine wor-
den geëncapsuleerd. Smaakmaskering
van slecht oplosbare bittere stoffen door
complex-coacervaten werkt in principe
voor droge en vloeibare producten, zoals
frisdranken. Hiervoor is wel een optimali-
satie van de interacties nodig.
Het belangrijkste element van encapsu-
lering met complex-coacervaten is de
interactie tussen wei-eiwit, polysacchari-
de en het te encapsuleren materiaal.
Wei-eiwit en polysaccharide zijn bij lage
pH tegengesteld geladen. Deze sterke
interactie is de drijvende kracht achter de
vorming van het coacervaat. De optimale
verhouding wei-eiwit : polysaccharide
voor het vormen van zo veel mogelijk
coacervaat hangt af van pH en zoutcon-Fig. 1   Releaseprofiel voor fluid bed gecoat aminozuur.
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Het waarnemen van een bittere
smaak is een ingebouwde waarschu-
wing: veel giftige stoffen in de natuur
hebben een bittere smaak. Bij het
eten daarvan slaan de smaakpapillen
alarm. Dat alarm gaat ook af bij
gezonde producten, zoals spruitjes,
witlof en andijvie.
Het waarnemen van een bittere stof
via de smaakpapillen is genetisch
bepaald. Ongeveer 75% van de men-
sen is goed in staat om bitter waar te
nemen en te leren accepteren, al kan
dat enige jaren duren. Voor ongeveer
25% van de bevolking blijft bitter
onverdraaglijk.
Volgens kenners is de bittere smaak
van spruitjes, witlof en andijvie in

intensiteit is
afgenomen.
Dit beïn-
vloedt ook
de tolerantie
van mensen
die bitter
waarderen.
Zij verleren
hun accepta-
tie van een
bittere
smaak in hun eten. Bitter en lekker
groeien dus steeds verder uit elkaar.
Dat biedt een uitdaging aan produ-
centen van levensmiddelen of ingre-
diënten met een bittere smaak.

Bitter en lekker

Bitter en lekker groeien
steeds verder uit
elkaar.

re smaak
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centratie, maar ook van de totale hoe-
veelheid eiwit en polysaccharide. Coating
is het meest efficiënt bij een totale hoe-
veelheid eiwit en polysaccharide van
ongeveer 4%. Bij hogere waarden wordt
minder coacervaat gevormd. Tenslotte
moet het coacervaat een goed dekkende
coating geven. Door de interacties voor
naringine te optimaliseren is een coating
bereikt die een duidelijke smaakmaske-
ring tot gevolg heeft.

Granulaten
Complex-coavervatie gecoat naringine
kan met sproeidrogen worden verwerkt
tot een fijn, goed gedefinieerd poeder.
Een andere aanpak is het bereiden van
grote deeltjes (een halve millimeter tot
enkele millimeters) van naringine geën-
capsuleerd in wei-eiwit en polysacchari-
des. Het voordeel van deze grote deeltjes
is dat er via een eenvoudig proces relatief
veel naringine in kan worden geëncapsu-

leerd. Daarnaast is
meer functionaliteit
mogelijk: de deel-
tjes kunnen tijdens
en na bereiding
worden gecoat voor
een betere maske-
ring. Verder kan
smaak en textuur
worden geoptimali-
seerd voor gebruik
in droge producten
zoals koeken en
repen. Samen met
naringine (of een
andere te encapsu-
leren bittere stof)
kunnen bitter mas-
kerende zoete stof-
fen worden mee-
geëncapsuleerd. De
eerste smaaktesten
met deze granula-
ten zijn positief. Op
dit moment wordt
geprobeerd de
mechanische eigen-
schappen van het

deeltje te beïnvloeden zodat ze, ondanks
hun relatief grote afmeting, in voedings-
middelen zijn te gebruiken. De combina-
tie van encapsulering, smaak en textuur
maken van deze deeltjes flexibele en
functionele stukjes functional food.

Combinaties
Voor functional foods die niet zonder bit-
tere ingrediënten kunnen, bieden ver-
schillende encapsuleringsroutes uit-

komst. Naast deze drie methoden zijn
combinaties hiervan mogelijk. In het bij-
zonder voor moeilijk te maskeren ingre-
diënten kan een coating goed worden
gecombineerd met een smaakstof die de
bittere smaak maskeert.
Een belangrijke uitdaging vormt nog
steeds smaakmaskering door encapsule-
ring van oplosbare bittere stoffen in
vloeibare, langhoudbare producten. Bij
gebruik van niet-specifieke coatings,
zoals vet, is zelfs bij een goede coating
lekkage onvermijdelijk. Meer valt te ver-
wachten van coatings die sterk binden
aan het te coaten materiaal. Met com-
plex-coacervaten is hiermee een eerste
stap gezet.
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Smaakmaskering door encapsulering
van oplosbare bittere stoffen in

vloeibare, langhoudbare producten
vormt een belangrijke uitdaging

Het werken met proefpersonen en
panels is een essentieel onderdeel van
sensorisch onderzoek naar producten
met een bittere smaak. Een belangrijk
gegeven hierbij is dat er grote verschil-
len tussen proefpersonen zijn in de
waarneming van een bittere smaak. Een
sensorisch panel moet daarom met
zorg worden samengesteld.
Aan een bittere smaak kan gewenning
optreden. Wanneer twee identieke bit-
tere monsters aan een proefpersoon
worden aangeboden zal het tweede
monster vaak als minder bitter worden
waargenomen dan het eerste. In het
algemeen is een nauwkeurig gebruik
van controlemonsters en neutrale mon-
sters, zoals zoutloze crackers, aan te

bevelen. Het meest bittere monster kan
het beste als laatste worden gekeurd.

Fermentaties
Fermentatieve en/of enzymatische pro-
cessen vormen een belangrijke rol in de
smaak van levensmiddelen. Veel eiwi-
thydrolyses, zoals in kaasrijping, gaan
gepaard met de vorming van bittere
peptiden. Door sensorisch onderzoek
te combineren met analysemethoden
zoals HPLC is het mogelijk om uit een
complex peptidenmengsel de compo-
nenten te identificeren die verantwoor-
delijk zijn voor een bittere smaak. Met
deze informatie kan in veel gevallen de
fermentatie en/of hydrolyse worden
aangepast, zodat de bittere peptiden

niet worden gevormd, of juist worden
afgebroken tot een minder bitter
mengsel.
Ook onbedoelde bacteriële omzettin-
gen, zoals door Alicyclobacillus in
vruchtensappen, kunnen leiden tot de
vorming van bittere componenten. Hit-
teresistente sporen van deze bacterie
kunnen pasteurisatie overleven en
totale producties bederven. Om dit te
voorkomen, kunnen grondstoffen snel
worden getest met door NIZO food
research ontwikkelde real-time PCR-
tests voor deze bacterie.
Tot slot kunnen veroorzakers van een
bittere smaak worden verwijderd via
extractie-, membraan- of chromatogra-
fische processen.

Sensorisch onderzoek

Geëxtrudeerde tex-
turen voor encapsu-
lering.


