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Wetenschap

Een analyse van de kopruimte van een fles zegt niets over wat er gebeurt tijdens de consumptie

van de drank. De kunstkeel doet dat wel. Voor de waarneming van aroma is het dunne vloeistof-

laagje dat zich (in vivo) na slikken in de keel vormt, van groot belang. In de kunstkeel kunnen

parameters worden gevarieerd, wat leidt tot een groter inzicht in aroma-afgifte.

Geur, smaak en textuur zijn belangrijke
factoren in de perceptie van frisdranken.
Zij worden op hun beurt weer beïnvloed
door zoetstoffen, emulgatoren, troe-
bleermiddelen, eiwitten en polysacchari-
den. De omvang en daarmee het belang
van de effecten van deze ingrediënten op
de afgifte en perceptie van aroma was
lange tijd onduidelijk. In een gezamenlijk
project van Quest International en NIZO
food research werden de effecten van
deze ingrediënten op de aroma-afgifte en

-perceptie bestudeerd met behulp van de
in vivo MS Nose-technologie (figuur 1).
De effecten bleken goed te kunnen wor-
den ingeschat. Op basis van de resulta-
ten werd een kunstkeel ontwikkeld die in
staat is in vivo aroma-afgifte te simule-
ren. Voor deze kunstkeel is een patent
aangevraagd door Quest International.

Effecten van zoetstoffen
In vivo-metingen van aroma-afgifte van
vaste producten waarop enige tijd kan

worden gekauwd, geven afgifteprofielen
te zien die bestaan uit 10 tot 20 ademha-
lingen. Met andere woorden, er is
genoeg tijd om de gegevens vast te leg-
gen. Bij vloeistoffen is het veel moeilijker
om een dergelijke curve op te nemen.
Immers, na het in de mond nemen volgt
onmiddellijk het doorslikken van de
vloeistof, waardoor slechts enkele secon-
den beschikbaar zijn waarin de in vivo
aroma-afgifte kan worden gemeten.
NIZO food research ontwikkelde een pro-

Kunstkeel screent afgifte a

Samenvatting
Statische ‘headspace data’ (analyse van de luchtsamenstel-
ling in de kopruimte van, bijvoorbeeld, een fles frisdrank)
wordt door veel bedrijven gebruikt om de aromareceptuur
per applicatie aan te passen maar is een slechte indicator
voor wat er gebeurt tijdens consumptie. Dat blijkt uit onder-
zoek naar de invloed van zoetstoffen op de afgifte en per-
ceptie van aroma. Ook bleek het effect van eiwit/aroma-
interacties tijdens het drinken van frisdranken veel minder
groot dan op basis van de headspace data werd verwacht.
Met dit inzicht was het mogelijk een ‘kunstkeel’ te ontwikke-
len. Deze kunstkeel maakt snelle screening van productpa-
rameters die een rol spelen bij de aroma-afgifte mogelijk.
Product ontwikkeling op het gebied van, bijvoorbeeld, laag-
calorische en sportdranken kan daardoor versnellen.

Abstract
Static headspace analyses do not correlate very well with
aroma release under consumption as is illustrated by studies
on the effect of aroma-sweetener and reversible aroma/pro-
tein interactions. Based on these insights, it became possi-
ble to develop an ‘artificial throat’. This devise enables the
quick and effective screening of the effects that different
product parameters have on aroma release. By doing so,
product development in, e.g. the health and low-calorie soft
drink segment, can be accelerated.

Nasaal

Retronasaal

Fig. 1   Retronasale en
nasale aroma-afgifte
zijn belangrijke facto-
ren voor de perceptie
van de kwaliteit van een
levensmiddel. De MS
Nose (links) is in staat
retronasale aroma-
afgifte te meten tijdens
consumptie van een
frisdrank.
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tocol dat het mogelijk maakt reprodu-
ceerbare curven te meten in de korte tijd
dat frisdranken worden geconsumeerd
(figuur 2) [3].
Gebruikmakend van het vloeistofprotocol
werd het effect van verschillende zoet-
stoffen op de in vivo aroma-afgifte onder-
zocht. De gebruikte zoetstofconcentra-
ties waren vooral relevant voor toepas-
sing in frisdranken. Lang werd gedacht
dat zowel het type als de concentratie van
de zoetstoffen van invloed zijn op de aro-
ma-afgifte en daarmee een effect zouden
hebben op de aromaperceptie. Deze
hypothese kon worden ontzenuwd door
gebruik te maken van de MS Nose en het
ontwikkelde meetprotocol [3].
Er bleek geen verschil in aroma-afgifte
tussen 10% (w/v) sacharose, invertsuiker
of mengsels van verschillende kunstmati-
ge zoetstoffen. In de literatuur zijn ver-
schillen in aromaperceptie bij verschil-
lende zoetstoffen (met gelijke zoetheid)
beschreven, maar uit resultaten van dit
onderzoek blijkt dat die niet aan verschil-
len in in vivo aroma-afgifte kunnen wor-
den toegeschreven, maar meer te maken
hebben met verschillen in onder meer
textuur en niet-vluchtige (na)smaken.

Effecten van eiwitten
Ook eiwitten of eiwithydrolysaten kun-
nen belangrijke ingrediënten in dranken
zijn, in het bijzonder in sport- of herstel-
dranken. Deze eiwitten kunnen interac-
ties aangaan met bepaalde aromamole-
culen en zo resulteren in ‘aroma sinks’,
ingrediënten die aromamoleculen bin-
den en hen daarmee verhinderen vrij te

komen. Reversibele interacties tussen
bijvoorbeeld wei-eiwitten en aromamole-
culen zijn uitvoerig beschreven in litera-
tuur voor statische headspace omstan-
digheden. Dergelijke studies laten altijd
zeer grote afname van de aromaconcen-
tratie zien, als gevolg van sterke
eiwit/aroma-interacties. Dit soort infor-
matie wordt vaak gebruikt bij pogingen
om een aroma aan te passen aan een
productapplicatie. Met behulp van de MS
Nose en het ontwikkelde vloeistofproto-
col is binnen het NIZO/Quest Internation-
al-project gekeken hoe belangrijk dit
soort eiwit/aroma-interacties is voor aro-
ma-afgifte tijdens de consumptie van
frisdranken.
Het effect van eiwit/aroma-interacties
bleek veel minder groot tijdens het drin-
ken van frisdranken dan op basis van de

headspace data werd verwacht (figuur 3).
Dit is een belangrijk resultaat. Het bete-
kent dat de headspace data die door veel
bedrijven worden gebruikt om de aroma-
receptuur aan te passen per applicatie,
slecht correleert met de situatie tijdens
consumptie.
Het verschil tussen de statische head-
space en de in vivo aroma-afgifte kan niet
worden toegeschreven aan het effect van
speeksel of de slijmvliezen van mond-,
neus- en keelholte [4]. Uit fysische
modellen bleek dat het verschil kon wor-
den verklaard uit een dunne vloeistoflaag
in de keel die na het slikken wordt
gevormd.

Vloeistoflaag in de keel
Na het slikken verdwijnt het grootste
deel van de slok te onderzoeken (vloei-
baar) product in de slokdarm en is niet
meer beschikbaar voor aroma-afgifte. Er
blijft wel een dun laagje van het te onder-
zoeken materiaal aan de binnenwand van
de keel zitten [5]. Bij de eerstvolgende
uitademing na het slikken stroomt een
relatief grote luchtstroom vanuit de lon-
gen langs dit uiterst dunne vloeistoflaag-
je. Een ademstroom van enkele seconden
is al voldoende om al het aroma dat zich
in het laagje bevindt, mee te nemen.
Hierbij komt niet alleen het in water
opgeloste aroma vrij, maar ook het aro-
ma dat op dat moment reversibel met
eiwit gebonden is. Door de dynamiek van
dit systeem is het effect van reversibele

aroma in frisdranken

Fig. 2   Voorbeeld van een in vivo afgiftepatroon van een aroma, in dit geval citral, uit een fris-
drank, verkregen via het frisdrankenprotocol. Op de x-as de tijd, op de y-as de concentratie
van het aroma in arbitraire units. Het monster is drie keer achter elkaar geconsumeerd om de
reproduceerbaarheid van de metingen te illustreren.

Fig. 3   Vergelijking van resultaten van aroma-afgifte  met betrekking tot aroma/eiwitbinding
uit statische (statische headspace) en verschillende dynamische (in vivo en kunstkeel) aro-
ma-afgiftemetingen. ■ = 0%, ■ = +3% eiwit
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eiwitbinding op aromaretentie in vloei-
stoffen veel kleiner in vivo dan onder sta-
tische evenwichtsinstelling. Geconclu-
deerd moet worden dat, om een goed
idee te krijgen van het effect van reversi-
bele aromabinding aan eiwitten of aan
andere biopolymeren, dynamische
metingen in vivo onontbeerlijk zijn [4].

Kunstkeel
De cruciale rol die het vloeistoflaagje in
de keel speelt bij de aroma-afgifte vorm-
de de basis voor een model dat de in vivo
aroma-afgifte van vloeistoffen simuleert.
Deze ‘kunstkeel’ bestaat uit een verticale
glazen buis met een rubber deel dat met
een klem kan worden dichtgeknepen [6].
Hierop wordt een gearomatiseerde vloei-
stof aangebracht. Als de klem wordt ge-
opend, stroomt de vloeistof door de buis
naar beneden en laat een dun laagje op
de wand achter. Vervolgens voert een
luchtstroom door de buis omhoog. Bo-
venin wordt de uitstromende lucht
geanalyseerd door de MS-Nose. Aroma-
afgifteprofielen van de kunstkeel bleken
zeer vergelijkbaar met in vivo aroma-
afgifteprofielen. Voor veel parameters,
zoals de ademsnelheid, aromaconcentra-
tie, monstervolume, reversibele interac-
tie met eiwitten en oliegehalte, werd een
goede correlatie gevonden tussen kunst-
keel- en in vivo aroma-afgiftemetingen.
Quest International heeft een patent voor
de kunstkeel aangevraagd. Het grote
voordeel van een model is dat parame-
ters eenvoudig kunnen worden geva-
rieerd, wat leidt tot een groter inzicht in
aroma-afgifte. Ook kan de aroma-afgifte
vanuit producten die zich niet of moeilijk
voor menselijke consumptie lenen (bij-

voorbeeld farmaceutische producten of
producten die microbieel onveilig zijn)
gemakkelijk en efficiënt worden bestu-
deerd. Op basis van de in vivo- en kunst-
keelmetingen is binnen het NIZO/Quest
International-project een fysisch-mathe-
matisch model ontwikkeld dat het moge-
lijk maakt de effecten van verschillende
ingrediënten op de aroma-afgifte te voor-
spellen.

Effect van olie
Dat olie een groot effect heeft op de aro-
ma-afgifte en aromaperceptie is bekend.
Tot nu toe bestond grote onduidelijkheid
over de concentratie olie die nodig is om
een significant effect te hebben op de
aromaperceptie. Voor een olie-in-water-
emulsie zijn de effecten van het oliege-
halte en de oliedruppelgrootteverdeling
op de aroma-afgifte van een aantal mole-

culen onderzocht – met behulp van de
nieuwe ontwikkelde kunstkeel, in vivo MS
Nose-experimenten en in experimenten
onder standaard headspace-omstandig-
heden [7]. Opnieuw bleek er een duide-
lijk verschil te zijn tussen de statische
(headspace) en dynamische (in vivo en
kunstkeel) data. Het effect van het olie-
gehalte was groter onder statische
headspace-omstandigheden dan onder
in vivo- en kunstkeelomstandigheden. De
resultaten onder in vivo- en kunstkeel-
omstandigheden vertoonden opnieuw
een lineaire correlatie en kunnen met
succes worden voorspeld met het binnen
dit project ontwikkeld fysisch-mathema-
tisch model [7].
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Analytisch aromaonderzoek concen-
treerde zich tot het midden van de
jaren negentig voornamelijk op het
identificeren en kwantificeren van
aromastoffen in levensmiddelen. De
aromasamenstelling van een product
is echter niet noodzakelijkerwijs
representatief voor de aromastoffen
die vrijkomen tijdens het eten of drin-
ken van een product aangezien tij-
dens consumptie retronasale percep-
tie plaatsvindt. Eind jaren negentig
kwamen technieken beschikbaar die
door een hoge gevoeligheid én tijdre-
solutie geschikt waren om het vrijko-
men van aromastoffen in de adem van
etende proefpersonen te kunnen
meten (ook wel: in vivo aroma-afgifte
genoemd). Elke afzonderlijke adem-
haling wordt geregistreerd. De moge-

lijkheid was ontstaan om het effect
van allerlei producteigenschappen op
het vrijkomen van geurstoffen tijdens
consumptie te bepalen en te relateren
aan de gewaarwording van het aroma
en het product als geheel (aroma- en
productperceptie). Een van deze tech-
nieken is de MS-Nose [1]. NIZO food
research is een van de eerste weten-
schappelijke instituten die deze
methodologie toepaste en ontwikkel-
de. De afgelopen jaren is binnen een
samenwerkingsproject tussen NIZO
food research en Quest International
gewerkt aan het ontwikkelen en
valideren van methoden om in vivo
aroma-afgifte te meten en de effecten
van productgerelateerde en fysiologi-
sche factoren op aroma-afgifte en 
-perceptie te bepalen.

Ontwikkelingen in aroma-onderzoek
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Fig. 4   Sche-
matische
weergave van
de ontwikkel-
de kunstkeel.


