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Wetenschap

De afgelopen jaren is de kennis van de kaasrijping enorm toegenomen. Duidelijk is geworden dat

de activiteit van de bij de kaasrijping betrokken aminozuurconverterende enzymen leidt tot de

vorming van vluchtige aromacomponenten die verantwoordelijk zijn voor het kaasaroma. Deze

enzymen zijn en worden gekarakteriseerd. Op basis van die analyses worden ook de snelheidsbe-

palende stappen in de kaasrijping opgehelderd. Die kennis maakt het mogelijk specifieke bacte-

riestammen voor starters te selecteren die de gewenste smaakvorming geven – en dus productdi-

versificatie mogelijk maken – en die de kaasrijping versnellen.

Voor de voedingsmiddelenindustrie is
het interessant om via gebruik van speci-
fieke stammen bij fermentatieprocessen
(zuivel)producten te ontwikkelen met
een andere, nieuwe smaak. Naast

smaakdifferentiatie biedt toepassing van
specifieke startercultures bij de produc-
tie van kaas ook de mogelijkheid kosten
te besparen door verkorting van de rij-
pingstijd via versnelde smaakvorming. 

Smaakvormingsroutes
Bij NIZO food research zijn de routes van
smaakvorming door starterbacteriën in
kaas de laatste jaren uitgebreid bestu-
deerd. Tijdens de kaasrijping wordt uit

lactose, vet en eiwit een groot aantal
vluchtige en niet-vluchtige verbindingen
gevormd die een belangrijke rol spelen
bij de smaakgewaarwording. De kaasrij-
ping kan in drie fasen worden onderver-
deeld:
1. eiwitsplitsing,
2. peptidesplitsing tot vrije aminozuren,
3. conversie van aminozuren (figuur 1).
Met behulp van geavanceerde analyse-
technieken, zoals gaschromatografie en
massaspectrometrie, gecombineerd met
olfactometrie en sensorische analyse,
zijn en worden steeds meer smaakcom-
ponenten van kaas geïdentificeerd [1].
Bekend is dat in de kaastypes Gouda en
Cheddar de proteolyse of afbraak van
caseïnes door stremsel, het melk-eigen
enzym dat proteolyse verricht (plasmine)

en proteolytische enzymen gevormd door
starterbacteriën voorwaarden zijn voor
smaak- en geurvorming (fasen 1 en 2).
Recent onderzoek heeft echter aange-
toond dat belangrijk is wat in fase drie
gebeurt. De conversie van aminozuren,
en niet het vrijkomen van aminozuren,
blijkt namelijk de snelheidsbepalende
stap in de geur- en smaakvorming te
zijn. Bij deze omzettingen in de kaasrij-
ping spelen zogenaamde aminozuurcon-
verterende enzymen (AACEs) een
belangrijke rol. Dit inzicht, samen met
de kennis van de vormingsroutes van
smaak- en geurcomponenten in kaas
(figuur 1), maakt het mogelijk om
gericht bacteriestammen te selecteren
die de gewenste enzymactiviteit hebben. 

Versnelde kaasrijping en
door gerichte se

Het defect ‘bitter’ is te verhelpen

Samenvatting
Het vermogen om aminozuren om te zetten tot belangrijke
smaakcomponenten van kaas is sterk bacteriestam-afhan-
kelijk. Dit biedt interessante mogelijkheden voor productin-
novaties waar het gaat om versnelde kaasrijping of smaakdi-
versificatie. De afbraak van het melkeiwit caseïne en de ver-
dere omzetting van aminozuren zijn essentieel voor de
ontwikkeling van de geur en smaak. Deze omzettingen wor-
den grotendeels uitgevoerd door starterbacteriën. Recente-
lijk is een aantal smaakvormingsroutes en aminozuurcon-
verterende enzymen (AACEs) gekarakteriseerd, waarbij
gebruik is gemaakt van geavanceerde analytisch-chemische
en moleculair-biologische technieken en genoomsequentie-
data. Op basis van deze informatie kunnen met behulp van
high-throughput screeningstechnologieën op een snelle
manier specifieke stammen worden geselecteerd, bijvoor-
beeld voor de afbraak van bittere peptiden. 

Abstract
The ability to convert amino acids to important cheese fla-
vour compounds is highly strain dependent. This offers high-
ly interesting possibilities for product innovations that con-
cern accelerated cheese ripening and flavour diversification.
The degradation of milk protein caseine and the subsequent
conversion of amino acids to flavour compounds is a prere-
quisite for flavour development. The majority of the activi-
ties are performed by starter bacteria. Recently, a number of
flavour formation routes and amino acid converting enzymes
(AACEs) have been elucidated by using advanced analytical
and molecular biological techniques and genome sequence
data. Based on this information and by using high through-
put screening facilities, strains can be selected, as is exem-
plified for the degradation of bitter peptides. 
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Functional genomics
De informatie voor het aanmaken van
enzymen ligt opgeslagen in het DNA van
micro-organismen. Het onderzoek naar
smaakvormingsroutes is sterk gestimu-
leerd door de bepaling van genoomse-
quenties – de totale basenvolgorde van
het genetisch materiaal – van micro-
organismen, waardoor snellere innova-
ties mogelijk zijn. Begin 2004 zijn de
genoomsequenties van ongeveer tien
melkzuurbacteriën gekarakteriseerd,
waaronder die van Lactococcus lactis,
Streptococcus thermophilus en Lactoba-
cillus delbrueckii subsp. bulgaricus
(belangrijk voor kaas- en yoghurtfermen-
tatie), Oenococcus oeni (wijnproductie)
en Lactobacillus plantarum (figuur 2),
Lactobacillus gasseri, Lactobacillus
johnsonii en Bifidobacterium longum
(bacteriën met probiotische eigenschap-
pen) [2].
De analyse van de primaire gegevens van
een genoomsequentie richt zich op de
aanwezige genen en de voorspelde func-
tie daarvan. Het volledige genoom van
een melkzuurbacterie omvat ongeveer
twee tot drie miljoen baseparen die code-

ren voor 2000 tot 3000 genen. De anno-
tatie van de genen van een micro-orga-
nisme maakt duidelijk welke biochemi-
sche routes aanwezig zijn. Daarmee kan
worden voorspeld en onderzocht tot wel-
ke vormingsroutes een organisme in
staat is.
Met behulp van functional genomics

wordt bij NIZO food research de functie
van de aangetroffen genen bepaald. Deze
kennis wordt gebruikt om genen voor bij-
voorbeeld de productie van specifieke
aromacomponenten tot overexpressie te
brengen of voor het specifiek uitschake-
len van genen die verantwoordelijk zijn
voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van
bittere peptiden. 

n smaakdiversificatie
lectie starters

Fig. 1 Overzicht van algemene vormingsroutes van smaak- of geurcomponenten in kaas. In
meer detail zijn de omzettingen van methionine tot zwavelaromacomponenten (methaan-
thiol, thio-esters en zwavelcomponenten) weergegeven.
Overview of general routes for flavour formation. The conversion of methionine to sulphuric
flavour compounds (methanethiol, thioesters and sulphuric compounds) is depicted in detail. 

Fig. 2 Schematische weergave van de genoomsequentie van Lb. plantarum WCFS1 [3].
Schematic representation of the genome sequence of Lb. plantarum WCFS1 [3].

De afbraak van aminozuren blijkt de
snelheidsbepalende stap in geur- en
smaakvorming
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High throughput screening
Bij de selectie van bacteriestammen die
de kaasrijping kunnen sturen of versnel-
len, is het belangrijk te weten dat de acti-
viteit van de converterende enzymen
varieert per stam. Dit betekent dat de
stamkeuze bepalend is voor de geuront-
wikkeling gedurende de kaasrijping. Er
wordt dan ook veel aandacht besteed aan
de selectie en ontwikkeling van starter-
cultures die de aromavorming verbete-
ren. Het gebruik van high throughput
screeningstechnieken maakt de snelle
analyse in een grote collectie van stam-
men mogelijk.
Bij NIZO food research kunnen stammen
worden gekweekt en geanalyseerd in 96-
wells microtiterplaten, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een pipetteerrobot.
De activiteit van een voor de smaakvor-
ming bepalend enzym, zoals peptidases
of AACEs, kan worden bepaald. Het is
ook mogelijk om direct te screenen op de
vorming van aromaverbindingen met
behulp van massaspectrometrie of head-

space gaschromatografie. Andere scree-
ningsmethoden berusten op de detectie
van specifieke genen op basis van mole-
culaire technieken zoals PCR en micro-
arraytechnologie.

Bittere peptiden
Een voorbeeld van de toepassing van
screeningstechnieken betreft het voor-
komen van het defect ‘bitter’ tijdens
kaasrijping. Bij het gebruik van sommi-
ge cultures kan ongecontroleerde eiwit-
afbraak leiden tot het ontstaan van bit-
tere peptiden. Door gebruik te maken
van stammen met een enzym dat in
staat is de bittere peptiden af te breken
(PepN), is het mogelijk gebleken het
defect te verhelpen [4]. Een intensieve
screening heeft geleid tot de selectie
van stammen met een hoge PepN-activi-
teit en andere positieve smaakvormings-
eigenschappen (figuur 3). Een starter-
culture die op deze manier door NIZO
food research is ontwikkeld, wordt com-
mercieel vermarkt. 
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Onderzoeksproject
Binnen een Europees samenwer-
kingsproject werken onderzoe-
kers van vijf bedrijven en twee
onderzoeksinstituten aan de
opheldering van smaakvormings-
routes en de exploitatie van deze
informatie bij de bereiding van
kaas. NIZO food research en het
Franse INRA onderzoeken de fun-
damentele omzettingen tijdens
de rijping van kaas. De starter-
producenten CSK food enrich-
ment (Leeuwarden), Chr. Hansen
(Denemarken) en Rhodia (Frank-
rijk) ontwikkelen op basis hiervan
geschikte starters of startercom-
binaties. Deze starters wordt
getest in de proeffaciliteiten van
kaasproducenten Campina in Til-
burg en Fromageries Bel in Frank-
rijk. Het project Flavour forma-
tion from catabolism of amino
acids (E!2536) wordt ondersteund
met Eureka-gelden. Ook dit arti-
kel valt binnen deze subsidie en is
mede tot stand gekomen door
financiering van CSK food enrich-
ment, Campina en Chr. Hansen.

Fig. 3 High throughput screening van culturecollecties om stammen met hoge pepN-activiteit
te selecteren (in beeld op foto boven) en daaropvolgende testen voor de verdere selectie van
stammen die gebruikt kunnen worden ter voorkoming van de vorming van bittere peptiden
tijdens rijping van Goudse kaas. 
High throughput screening of culture collections to select strains (picture on top) with high
pepN activity and follow-up tests for the selection of strains to be used for the prevention of
bitter off-flavours during Gouda cheese ripening
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