
Producten die lang als technisch onmogelijk werden
beschouwd komen nu op de markt dankzij de
beschikbaarheid van ingekapselde ingrediënten als

zuurvormers, vetten en smaakstoffen. R&D-programma’s
bij NIZO food research toonden aan dat encapsulering
ook in de voedingsmiddelenindustrie veel voordelen

biedt. Zo kan de houdbaarheid van grondstoffen worden
verlengd, kunnen functionele ingrediënten worden
beschermd tijdens de bereiding van het product, kunnen
smaken worden gemaskeerd, en geur- en smaakstoffen al
dan niet gecontroleerd vrijkomen. Ter vergelijking, met
de veelgebruikte sproeidroogtechniek (om oxidatie te
voorkomen) wordt een nuttige lading van 20 tot 50%
bereikt.

Een innovatie op het gebied van de micro-encapsulatie
is de complexcoacervatie. Bij complexcoacervatie vormt
een biopolymeercomplex een laag rond het in te kapselen
kernmateriaal. NIZO food research heeft een nieuwe
generatie encapsulaten ontwikkeld waarmee een grote
nuttige lading kernmateriaal (tot 90%) kan worden inge-

kapseld. Deze encapsulaten hebben bovendien dichte,
stevige wanden die een gecontroleerde afgifte van stoffen
mogelijk maken.

Complex-coacervatie
De term coacervatie is afgeleid van het Latijnse acervus, dat
‘hoop’ betekent, en het voorvoegsel co (‘samen’), om aan
te geven dat colloïdale deeltjes zich aan elkaar hechten.
Complex-coacervatie is gebaseerd op de vorming van een
complex tussen tegengesteld geladen polymeren, meestal
eiwitten en polysacchariden. Onder de juiste condities
vormen de polysaccharide en het eiwit een (onoplosbaar)
complex dat een laag vormt rond het in te kapselen mate-
riaal. De coacervaten hebben de eigenschap dat ze een
vast of vloeibaar ingrediënt kunnen adsorberen.

Gebruik in voedingsmiddelen
Met complex-coacervatie kunnen allerlei soorten waterop-
losbare verbindingen worden geëncapsuleerd. Complex-
coacervatie wordt toegepast om zeer gecontroleerde afgif-
te en een grote nuttige lading van ingrediënten zoals poe-
ders en oliën te bereiken. Complex-coacervatie staat
bekend als een echte micro-encapsulatietechniek, waarbij
capsules van enkele micrometers tot 1.000 µm worden
gevormd met een dichte, stevige polymeer wand. De ster-
ke capsules kunnen een hittebehandeling doorstaan en
zijn bestand tegen kleine schuifkrachten. Het ingrediënt
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Encapsulering van ingrediënten biedt veel voordelen: grondstoffen zijn langer houdbaar, functionele

ingrediënten worden beschermd tijdens de bereiding van het product of tijdens maagpassage,

smaken worden gemaskeerd, en geur- en smaakstoffen komen gecontroleerd vrij. NIZO food

research ontwikkelde een nieuwe generatie encapsulaten waarmee een grote nuttige lading

kernmateriaal (tot 90%) kan worden ingekapseld.
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Samenvatting
Het effectief encapsuleren van ingrediënten en van smaak-

en geurstoffen is een hot item in de voedingsmiddelen- en

farmaceutische industrie. Micro-encapsulatiie door complexe

coacervatie is het resultaat van de vorming van een laag van

twee biopolymeren in een complex rond het in te kapselen

materiaal. Deze technologie biedt het voordeel dat de cap-

sules een grote nuttige lading aan kernmateriaal kunnen

bevatten (tot 90%) en een dichte wand hebben. Traditioneel

wordt vooral een mengsel van gelatine en Arabische gom

gebruikt, maar andere commercieel beschikbare natuurlijke

biopolymeren in combinatie met globulaire eiwitten zijn

goede alternatieven. De condities waaronder complexvor-

ming plaatsvindt, kunnen zo worden gekozen (bijvoorbeeld

pH en concentratie) dat de vorming van microcapsules wordt

geoptimaliseerd. Voorbeeldtoepassingen van deze nieuwe

technologie zijn het maskeren van de (bittere) smaak van

medicijnen en gezondheidsingrediënten, het gecontroleerd

afgeven van stoffen in het darmkanaal, het beschermen van

pre- en probiotica en het encapsuleren van smaak- en geur-

stoffen voor voeding, dranken, huishoudproducten en pro-

ducten voor persoonlijke verzorging.

Summary
The effective encapsulation of ingredients and flavors is,

nowadays, a hot topic for food and pharmaceutical compa-

nies. Microencapsulation by complex coacervation results

from the ability of a biopolymer complex to form a layer

around the core material one needs to encapsulate. This

technology presents the advantage of producing capsules

with a high payload of core material (up to 90%) and a den-

se wall. Traditionally, gelatin was used in combination with

gum arabic, but other, commercially available natural biopo-

lymers and globular proteins offer good alternatives. The

conditions under which a coacervate is formed can be cho-

sen (e. g. pH and concentration), in order to optimize the

formation of microcapsules. The application areas of this

new technology are: taste masking of drugs and health

ingredients, intestine controlled release, protection of pre-

and pro-biotics and the encapsulation of flavours for food,

drinks, home and personal care products.

Coacervatie is een nog 

slecht begrepen proces



komt vrij door grote schuifkrachten (bijvoorbeeld kauwbe-
wegingen) of door een verandering in de pH tijdens de
bereiding of tijdens de passage door het spijsverteringska-
naal.

Gebaseerd op de nieuwe eigenschappen van deze coacer-
vaten werd een aantal toepassingen ontwikkeld. Eiwitbio-
polymeercomplexen worden gebruikt in de voedingsmid-
delenindustrie, in de biotechnologie, in de medische en
farmaceutische industrie en voor cosmetica. Zo gebruikt
Givaudan de techniek voor het inkapselen van smaakstof-
fen en geurstoffen. Als bouwstenen voor complex-coacer-
vatie worden gelatine en Arabische gom gebruikt. Deze
techniek is echter nog tamelijk bewerkelijk vanwege het
grote aantal parameters die de vorming van coacervaten
beïnvloeden. Tevens bestaat de noodzaak een alternatief te
zoeken voor gelatine om gezondheids- en religieuze rede-
nen.

Het vervangen van gelatine door een ander eiwit, dat
minstens even goed werkt, vereiste fundamenteel onder-
zoek dat door NIZO food research samen met Friesland
Coberco Dairy Foods (FCDF) werd uitgevoerd. Het sys-
teem, dat is gebaseerd op een commercieel beschikbaar
natuurlijk globulair eiwit en Arabische gom, werd eerst
onderzocht om de condities waaronder complex-coacerva-
tie plaatsvond, in kaart te brengen (zie kader). De resulta-
ten werden gebruikt voor het encapsuleren van waterop-
losbare verbindingen.

Gelatinevervanger
De meeste wateroplosbare materialen kunnen worden
ingekapseld om ze te beschermen (smaakstoffen, probio-
tica) of ze te isoleren van hun omgeving (bittere produc-
ten) of om hun afgifte gecontroleerd te laten plaatsvinden
(smaak- en geurstoffen). Coacervatie is daarvoor een zeer
efficiënte technologie, maar een nog slecht begrepen pro-
ces. De beperkte toepassing is terug te voeren op het vin-
den van geschikte encapsuleringsmaterialen die ook goed-
gekeurd zijn voor toepassing in levensmiddelen. Daarom
leverde het ontwikkelen van een nieuwe matrix waarbij
gelatine werd vervangen door een globulair eiwit een aan-
trekkelijk alternatief op voor toepassingen waarin gelatine
minder gewenst of geschikt is. Een voordeel van het
gebruik van deze matrix is dat het proces bij een lage tem-
peratuur (5 tot 25°C) kan worden uitgevoerd, terwijl de
procestemperatuur bij het gebruik van gelatine boven de
50°C moet liggen. Lage temperaturen zijn bijzonder
geschikt voor gevoelige materialen zoals geur- en smaak-
stoffen, omdat zo het verdampen daarvan tijdens het pro-
cessen wordt gereduceerd. Ten slotte maakt een begrip
van het coacervatiemechanisme extrapolatie naar andere
eiwitten en polysacchariden mogelijk.

Als voorbeelden dienen het met succes encapsuleren van
sinaasappelolie (A) en zonnebloemolie (B) (figuur 1). Cap-
sules ontstaan door het vormen van het coacervaat op de
oppervlakte van de oliedruppels in een waterig milieu. De
vorming van de biopolymeercoacervaten is gevoelig voor
parameters als pH, zoutgehalte en biopolymeergehalte.
Deze werden onderzocht en het bleek dat de resultaten
van de basisonderzoeken kunnen dienen als een richtlijn
voor het toepassen van encapsulatie. Na vorming van de
coacervaten in de emulsie van olie in water vertoonden de
resulterende capsules een gladde coacervaatlaag rond de
oliedruppeltjes; een kenmerkend kern/schilmechanisme.
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Fig. 1   Geëncapsuleerde sinaasappelolie (A) en zonnebloemolie (B).

Fig. 3   Geëncapsuleerde naringine.



Grote druppels werden individueel geëncapsuleerd terwijl
kleine oliedruppels (< 10 µm) aggregeerden en omhuld
werden als een grotere capsule in een coacervaatmatrix.
Door de dunne coacervaatlaag bleek een grote nuttige
lading (tot 90%) van kernmateriaal ten opzichte van het
omhulsel mogelijk. De capsules konden vervolgens worden
gevriesdroogd of gesproeidroogd om daarna als poeder
aan het uiteindelijke product te worden toegevoegd. De
roersnelheid van het mengsel bleek een cruciale parameter,
aangezien een geëncapsuleerde emulsie hoogst instabiel
is. De capsulewand kon worden versterkt door chemische
of enzymatische verknoping ofwel cross linking. Deze ver-
knopingsprocedure verhoogde de stabiliteit van de capsu-
les in het eindproduct. Afgifte van de inhoud van de ver-
sterkte capsules was mogelijk door druk (kauwen, grote
schuifkrachten) of chemische reacties (enzymatische
omzetting). In niet door crosslinks versterkte capsules
waren veranderingen in bijvoorbeeld pH of ionsterkte, een
goede trigger om de capsule open te breken (figuur 2).

Een ander voorbeeld van succesvolle encapsulatie is te
zien in figuur 3. Een onoplosbaar poeder, naringine, werd
ingekapseld in een coacervaatmengsel van globulair eiwit
en Arabische gom. Naringine is een zeer bittere, uit
citrusfruit afkomstige verbinding. Bij een lage pH vormt
het kristallen en bij een hoge pH wordt het weer oplos-
baar. In dit experiment werden de capsules versterkt door
middel van crosslinking. In figuur 3 is te zien hoe de
narangine bij een pH van 4 omhuld wordt door een
coacervaatlaag. De capsules zijn stabiel tot een hoge pH.
Bij een pH van 10 lost de narangine op en kan dan vrijko-
men uit de capsule, simpelweg door diffusie door de gel-
wand. Dergelijke capsules kunnen worden gebruikt om
de bittere smaak van narangine te maskeren in het pro-
duct en het laten vrijkomen in bijvoorbeeld het darmstel-
sel waar de pH dichtbij de 10 ligt. Globulaire eiwitten vor-
men een goed alternatief voor gelatine en worden, samen
met Arabische gom of een andere polysaccharide (pectine
of carboxymethylcellulose), gebruikt voor encapsulering
door middel van coacervatie. ■
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De juiste condities creëren
Voor complex-coacervatie kunnen nieuwe ingre-

diënten (eiwitten en polysacchariden) worden

gebruikt. De juiste condities voor coacervatie

met deze ingrediënten kunnen eenvoudig wor-

den bepaald met behulp van troebelheidsmetin-

gen. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven

van een mengsel van wei-eiwit en Arabische

gom. Gekeken werd naar de belangrijkste para-

meters die de vorming van elektrostatische com-

plexen tussen deze biopolymeren beïnvloeden,

namelijk pH en ionsterkte. Het onderzoek richtte

zich op het ontwikkelen van een snelle scree-

ningmethode bestaande uit het meten van de

troebelheid van een monster dat langzaam werd

verzuurd met glucono-delta-lactone (GDL)

(figuur 4). Door het verzuren van het mengsel

(vergelijkbaar met wat er gebeurt tijdens de fer-

mentatie van melk), verandert de ladingsdicht-

heid van het eiwit en volgt er complexvorming in

twee fasen (figuur 5). Boven pHc waren de bio-

polymeren beide negatief geladen en verhinder-

den de afstotende elektrostatische krachten com-

plexvorming van de biopolymeren. Eiwitten en

polysacchariden waren oplosbaar en dus was de

troebelheid laag en constant. In het pH-gebied

tussen pHc en pHφ1, waar de verstrooiingsintensi-

teit toeneemt, werden oplosbare complexen

gevormd. In dat gebied, dichtbij hun iso-elektri-

sche punt, begonnen de eiwitten te reageren

met de Arabische gom, maar de oplosbare com-

plexen hadden nog steeds een negatieve lading.

Met het blote oog gezien, leek het mengsel hel-

der en de aanwezigheid van deze complexen

kon alleen worden gedetecteerd met behulp van

lichtverstrooiingsmetingen. Pas bij een nog ver-

der verlaagde pH (pHc < pHφ1) vond macroscopi-

sche fasescheiding plaats. De oplosbare com-

plexen neigen naar neutraliteit, wat hun samen-

klontering, die duidelijk blijkt uit de sterk toege-

nomen troebelheid, mogelijk maakt. In de tijd

vond fasescheiding plaats en bezonk er een

coacervaatlaag op de bodem van de reageerbuis.

Een interessante eigenschap van dit systeem is

dat coacervatie werd onderdrukt bij een pH < 2,5

vanwege het verlies aan lading op de Arabische

gom. De invloeden van de ionsterkte (NaCl) werd

ook onderzocht met behulp van de hierboven

beschreven troebelheidsmetingen. De waarden

van pHc en pHφ1 konden worden bepaald als een

functie van het zoutgehalte. De resultaten zijn

uitgezet in een toestandsdiagram (figuur 2). Toe-

voeging van zout verzwakte de elektrostatische

krachten en boven een kritisch gehalte werd het

coacervatieproces onderdrukt. Het toestandsdia-

gram maakte het mogelijk een tweedimensio-

naal beeld te geven van de pH-waarden en het

zoutgehalte waarbij coacervatie plaatsvond.

Deze waarden hingen af van het type en de con-

centratie biopolymeer. Dankzij de snelle scree-

ningsmethode was het simpel om zo’n toestands-

diagram weer te geven en dit is ook nodig om

deze coacervatietechniek commercieel toepas-

baar te maken. Nu we weten onder welke

omstandigheden coacervatie optreedt, kan dat

worden gebruikt voor encapsulereingsdoelein-

den.
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Fig. 4   Snelle screeningsmethode.

Fig. 5   Troebelheidsmeting.


