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Wetenschap

Commerciële carrageenpreparaten worden door leveranciers meestal gestandaardiseerd op een

specifieke eigenschap zoals viscositeit. De exacte moleculaire samenstelling kan van batch tot

batch verschillen en daarmee de functionaliteit in een specifiek product beïnvloeden. NIZO food

research ontwikkelde samen met het Wageningen Centre for Food Sciences methoden om zowel

de moleculaire structuur als de fysische eigenschappen van carrageen te karakteriseren en te rela-

teren aan de functionaliteit in een product. Deze functionaliteit wordt inzichtelijk gemaakt met

confocale microscopie.

Carrageen is niet één biopolymeer maar
een verzameling wateroplosbare, gesul-
fateerde, lineaire polysacchariden. Carra-
genen worden via extractie gewonnen uit
specifieke soorten rode zeewieren (Rho-
dophyta). Zij zijn opgebouwd uit afwisse-
lend β-d-galactopyranose- en α-d-galac-
topyranose-eenheden, waarbij de laatste

ook als een 3,6-anhydrogalactose-een-
heid voor kan komen. De verschillende
typen carrageen verschillen in het aantal
sulfaatgroepen en anhydrogalactose-
eenheden (figuur 1). Ze worden van ouds-
her aangeduid met Griekse letters. De
drie commercieel meest belangrijke car-
ragenen zijn κ-, ι- en λ-carrageen. κ- en
ι-carrageen zijn gelvormende carrage-
nen, terwijl λ-carrageen alleen verdik-

kend en viscositeitverhogend werkt.
Natuurlijk carrageen is een mengsel van
verschillende biopolymeren die van batch
tot batch kan verschillen in zowel lengte
als samenstelling van de repeterende
eenheden. Daarom is een kwantitatieve
analyse van carrageenbatches van groot
belang voor zowel ingrediëntenleveran-
ciers als voor de voedingsmiddelenindus-
trie. NIZO food research ontwikkelde
samen met het Wageningen Centre for
Food Sciences (WCFS) methoden om
zowel de moleculaire structuur als de
fysische eigenschappen van carrageen te
karakteriseren.
Voor het identificeren en kwantificeren
van de moleculaire samenstelling maakt
NIZO food research gebruik van 1H- en
13C-NMR-spectroscopie [1]. NMR-spec-
troscopie is een gevoelige techniek om
de verhouding tussen de verschillende
repeterende eenheden te bepalen. Voor

1H-NMR spectroscopie is minder dan
5 mg monster nodig om de samenstel-
ling te bepalen. Met deze methode kun-
nen ook kleine natuurlijke verontreini-
gingen, zoals methoxy- en pyruvaatzij-
groepen en zetmeel, worden
aangetoond. Dit soort specificaties zijn
essentieel voor zowel producenten als
gebruikers van carrageen. Zo hebben
kleine hoeveelheden precursors die tij-
dens de industriële extractie niet volledig
zijn omgezet een enorm effect op de
functionaliteit.

κ/ι-hybride carrageen
Verschillende soorten rode zeewieren
maken verschillende typen carrageen. Zo
wordt κ-carrageen voornamelijk gewon-
nen uit het zeewier Kappaphycus alvarezii,
wat van nature voorkomt op de Filippij-
nen, in Indonesië en in het oostelijke
deel van Afrika. In dezelfde gebieden

Functionaliteit van
carrageen gevisualiseerd

Samenvatting
De samenstelling van commerciële carrageenpreparaten kan
van batch tot batch verschillen. NMR-spectroscopie is een
uitstekende techniek om de moleculaire samenstelling van
carrageenbatches te kwantificeren. Om naast de moleculaire
structuur ook de functionele eigenschappen van carrageen te
bepalen, heeft NIZO food research een integrale aanpak ont-
wikkeld. Met deze aanpak is ontdekt dat het zogeheten kap-
pa-2- of κ/ι-hybride carrageen, dat voornamelijk in zuivelpro-
ducten wordt toegepast, een gemengde keten van κ- en ι-
eenheden is. De functionele eigenschappen van dit hybride
carrageen verschillen sterk van die van zuiver κ- en ι-carra-
geen. Confocal Scanning Laser Microscopy (CSLM) visuali-
seert dit verschil in functionaliteit in een product.

Summary
The composition of commercial carrageenan samples differs
from batch to batch. NMR spectroscopy is a suitable techni-
que to quantify the molecular structure of carrageenan
batches. To determine not only their molecular structure but
also their functional properties, NIZO food research develo-
ped an integrated approach. This approach revealed that
kappa-2 or κ/ι-hybrid carrageen is a mixed chain of κ- and ι-
units. The functional properties of hybrid carrageenan differ
remarkably from these of pure κ- or ι-carrageenan. Confocal
Scanning Laser Microscopy (CSLM) visualises these differen-
ces in functional properties in products.

Een kwantitatieve analyse van carra-
geenbatches is van groot belang 
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wordt ι-carrageen gewonnen uit Eucheu-
ma denticulatum. Naast soorten zeewier
die één zuiver type carrageen produceren
zijn er ook soorten die gemengde carra-
genen maken, zoals Chondrus crispus (zie
kader), dat aan beide zijden van de Atlan-
tische Oceaan wordt aangetroffen. Dit
zogenaamd κ/ι-hybride carrageen is ook
wel bekend onder de industriële naam
kappa-2.
Met NMR-spectroscopie kan de verhou-
ding tussen de κ- en ι-eenheden eenvou-
dig worden bepaald. Voor de praktische
toepassing van dit type carrageen is het
van groot belang om te weten of het een

mengsel is van zuivere κ-ketens en zuive-
re ι-ketens of dat de verschillende eenhe-
den één gemengde keten vormen (figuur
2). Een mengsel van zuiver κ- en zuiver ι-
carrageen vormt een gel, terwijl een
gemengde keten alleen een verdikkend
effect heeft.
Gezamenlijk onderzoek van NIZO food
research en WCFS heeft aangetoond dat
de κ- en ι-eenheden een gemengde
keten vormen [2]. De verdikkende eigen-
schappen van dit hybride carrageen lij-

ken daardoor meer op λ-carrageen, dan
op κ- of ι-carrageen. Met verschillende
methoden zijn de eigenschappen van κ/ι-
hybride carrageen vergeleken met eigen-
schappen van een mengsel van zuiver κ-
carrageen en zuiver ι-carrageen.

Optische rotatie
Net als andere biologische materialen
vertonen ook carragenen optische rota-
tie. Deze optische rotatie wordt gemeten
met een polarimeter. De mate van opti-
sche rotatie is afhankelijk van het materi-
aal (vergelijk bijvoorbeeld links- en
rechtsdraaiend melkzuur). Daarnaast is
bij biopolymeren de optische rotatie
afhankelijk van de vorm waarin zij in
oplossing voorkomen. Carrageen kan in
oplossing twee vormen aannemen: een
kluwen (bij hoge temperatuur) en een
dubbele helix (bij lage temperatuur). De
optische rotatie van de helix is groter dan
die van de kluwen.
Figuur 3A toont de afkoelcurven (van
rechts naar links) van verschillende carra-
geenoplossingen in een polarimeter.
Beneden de specifieke overgangstempe-
ratuur (van kluwen naar helix) neemt de
optische rotatie toe. De overgangstempe-
ratuur is onder meer afhankelijk van de
zoutconcentratie in de oplossing en het
type carrageen. κ- en ι-carrageen hebben
een verschillende overgangstempera-
tuur. Het mengsel gemaakt van deze
twee zuivere typen carrageen vertoont
twee overgangen, voor elk type carra-
geen een. Het κ/ι-hybride carrageen ver-
toont geen enkele scherpe overgang.

Viscometrie
Een andere methode om de helixvorming
te bestuderen, is viscometrie. De over-
gang van een kluwen naar een helix gaat
ook gepaard met een toename in de vis-
cositeit van de oplossing. Als de concen-

Fig. 1   Schematische weergave van de repeterende eenheden van de verschillende carragenen.

Fig. 2   Mogelijke structuren van hybride carrageen. 

Fig. 3   Fysische eigenschappen van verschillende typen carrageen als functie van de tempera-
tuur. Links: optische rotatie en rechts: viscometrie. A) ι-carrageen (rood); B) mengsel van zui-
ver ι- en zuiver κ-carrageen (paars); C) κ-carrageen (blauw); D) κ/ι-hybride carrageen (groen).
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Mengsel van zuivere ketens

Gemengde ketens

Carrageen is een natuurlijk ingrediënt
dat al eeuwen wordt gebruikt bij de
bereiding van voedsel. Het is nog
steeds een van de belangrijke verdik-
kingsmiddelen binnen de voedings-
middelenindustrie. De wereldwijde
omzet in 2000 was circa $ 310 mln en
groeit jaarlijks met ongeveer 3%. Car-
rageen dankt zijn naam aan het dorp-
je Carraghen aan de zuidkust van Ier-
land. In dit dorp werd een locale vla
bereid door melk te koken met Iers
mos (rode zeewier soort Chondrus
crispus, zie foto).
Door het eeuwenlange gebruik wordt
carrageen over het algemeen als vei-

lig beschouwd. Binnen de EU wordt
carrageen toegepast onder nummer
E407. Carrageen wordt voornamelijk
toegevoegd aan zuivelproducten als
vanillevla, chocolademelk, ijs en slag-
room, maar ook aan andere voedings-
middelen als instantproducten, jel-
liepudding en sauzen. Buiten de voe-
dingsmiddelenindustrie wordt
carrageen toegepast in farmaceuti-
sche producten, cosmetica en bij olie-
boringen [5,6]. Binnen NIZO food
research neemt het onderzoek naar
verbeteringen van de toepassingsmo-
gelijkheden een belangrijke plaats in.

Foto van Iers mos (Chondrus crispus).

Foto’s: L. Pereira, U
niversity of C

oim
bra

Carrageen



vmt | 19 december 2003 | nr 2618

tratie van κ- of ι-carrageen hoog genoeg
is en tevens de juiste hoeveelheid zout
aanwezig is, neemt niet alleen de viscosi-
teit toe, maar vormt zich ook een gel. Bij
het onderzoek van NIZO en WCFS zijn de
concentraties zo gekozen dat wel de toe-
nemende viscositeit te meten is maar
geen gelvorming optreedt.
Zuiver κ- en zuiver ι-carrageen vertonen
een sterke toename in de viscositeit
beneden hun specifieke overgangstem-
peratuur (figuur 3B). Evenals bij polari-
metrie, vertoont het mengsel van beide
zuivere carrageentypen twee overgan-
gen. Het κ/ι-hybride carrageen vertoont
geen duidelijke overgang en ook nauwe-
lijks een toename in de viscositeit. Het is
duidelijk dat de eigenschappen van dit
hybride carrageen afwijken van de eigen-
schappen van zuiver κ- of ι-carrageen.
Hoewel beide producten een gelijke
moleculaire samenstelling hebben, is het
hybride carrageen een verdikker terwijl
κ- en ι-carrageen gelvormers zijn. Beide
typen carrageen gedragen zich ook
anders in een product, zoals met Confo-
cal Scanning Laser Microscopy (CSLM)
wordt gevisualiseerd.

Functionaliteit gevisualiseerd
CSLM is een krachtige techniek om de
structuur van voedingsmiddelen op
micrometerschaal zichtbaar te maken
[3]. Om verschillende ingrediënten zicht-
baar te maken, worden fluorescente
kleurstoffen gebruikt. Er zijn verschillen-
de fluorescente kleurstoffen beschikbaar
om voedingsmiddelen te kleuren voor
visualisatie met CSLM. De verschillende
kleurstoffen hebben elk hun eigen karak-
teristieken en affiniteit voor verschillende
ingrediënten. Er zijn kleurstoffen die
sterk binden aan eiwitten, terwijl andere
kleurstoffen een voorkeur hebben voor

vetrijke gebieden. Er zijn echter geen
kleurstoffen verkrijgbaar die zich speci-
fiek aan polysacchariden binden. Om
polysacchariden zichtbaar te maken, is
het noodzakelijk om ze vooraf via een
chemische reactie van een fluorescent
label te voorzien. De labeling van polys-
acchariden is door NIZO en WCFS ont-
wikkeld voor onder meer carrageen, dex-
traan en gellaangum [4]. Deze methode
is gebruikt om de verschillende typen
carrageen (κ-, ι- en κ/ι-hybride carra-
geen) met CSLM zichtbaar te maken. 
Figuur 4 laat 3D-CSLM-opnamen zien van
mengsels van verstijfseld zetmeel en
fluorescent gelabeld carrageen. De kleur
in deze opnamen komt van het fluores-
cent gelabelde carrageen, dus lichte
gebieden zijn rijk aan carrageen en don-
kere gebieden bevatten weinig tot geen
carrageen. Deze opnamen laten zien dat
de verschillende typen carrageen zich
verschillend gedragen in een gemengd
systeem. Wat opvalt is het verschil in het
aantal zetmeelkorrels dat zichtbaar is op
de bodem van de meetcel (bij CSLM
bevindt het objectief zich onder de meet-
cel). Hybride carrageen (midden) vormt
geen gel, waardoor de zetmeelkorrels
uitzakken naar de bodem van de meet-
cel. κ- en ι-carrageen zijn gegeleerd,
waardoor de korrels niet uit kunnen zak-
ken en niet op de bodem ophopen.
Bij het hybride carrageen zijn de zetmeel-
korrels licht gekleurd en is de ruimte tus-
sen de korrels donker. Dit betekent dat al
carrageen gebonden zit aan de zetmeel-
korrels, die zelf niet gekleurd zijn in deze
opname. Bij κ-carrageen is de ruimte tus-
sen de korrels homogeen gekleurd. Dit
duidt op een carrageennetwerk dat de
ruimte vult. In dit netwerk zijn de zetmeel-
korrels ingevangen. Het is duidelijk dat
een klein verschil in moleculaire structuur

van carragenen een enorm verschil in
functionele eigenschappen geeft. De com-
binatie van analytische technieken en
CSLM maakt het mogelijk om deze ver-
schillen te identificeren en zichtbaar te
maken in een product. De combinatie van
analysetechnieken onderscheidt kleine
verschillen tussen carrageenbatches.
Karakterisering van de exacte moleculaire
samenstelling van carrageenbatches geeft
een uitstekende kwaliteitscontrole van
deze ingrediënten. Met deze kennis kan
carrageen efficiënter worden toegepast en
kan een eindproduct met een constante
hoge kwaliteit worden geleverd.
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Vanillevla
160 µm x 160 µm
Groen: eiwitmatrix
Licht groen: zetmeelkorrels
Rood: vetdruppels

Chocolademelk
80 µm x 80 µm
Groen: eiwitmatrix
Rood: vetdruppels
Blauw/paars: cacao

Slagroom
160 µm x 160 µm
Groen: eiwitmatrix
Rood: vetdruppels
Zwart: luchtbellen

Fig. 5   Carrageen wordt als verdikkingsmiddel en/of stabilisator toegevoegd aan zuivelpro-
ducten als vanillevla, chocolademelk en slagroom.

Fig. 4   3D CSLM-opnamen van verstijfselde zetmeelkorrels
(10 g/kg) in een oplossing van fluorescent gelabeld carra-
geen (1 g/kg). Links: κ-carrageen; midden: hybride carra-
geen; rechts: ι-carrageen. Licht gekleurde gebieden zijn
rijk aan fluorescent gelabeld carrageen.


