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Product en ontwikkeling
Wetenschap

Zoet is lekker. De voorkeur voor zoet is
bijna universeel (bijna alle zoogdieren
houden van zoet) en hebben we waar-
schijnlijk met onze genen meegekregen.
De eerste kennismaking met zoet, via
lactose in de moedermelk, veroorzaakte
een sterke associatie met gevoelens van
welbehagen en veiligheid. Zoet geeft ons
hierdoor ons hele leven een gevoel van
voldoening en geborgenheid.
Suiker is, door de toegenomen welvaart
en overvloedige beschikbaarheid, een

onevenredig groot bestanddeel van ons
dieet geworden. De Wereld Gezond-
heidsorganisatie (WHO) adviseert de
consumptie van suikers te beperken tot
50 à 60 gram per dag (ADH). Het gebruik
van suiker in West Europa bedraagt op
dit moment circa 110 gram per dag, bijna
het dubbele.

Nieuwe ‘light’-golf
Vanuit de voedingsmiddelen- en dran-
kenindustrie is er een hernieuwde inte-

resse in het gebruik van alternatieve
zoetstoffen. In de jaren tachtig was er de
eerste golf van ‘light’-producten op basis
van alternatieve zoetstoffen. Consumen-
ten proefden meteen het verschil in
smaak. Vooral de bittere en metalige na-
smaken van zoetstoffen gaven een kwali-
teitsverschil met suiker, maar ook het
mondgevoel was anders.
Op dit moment is de zoetstoffenmarkt
opnieuw in beweging. Een nieuwe golf
van ‘light’-producten wordt ontwikkeld,

Suiker is niet makkelijk te vervangen door zoetstof. Voor de juiste smaakoptimalisatie

zal de hele voedselmatrix en het flavourprofiel moeten worden aangepast. Deze her-

formulering kan worden versneld door toepassing van een model dat voorspelt hoe de

sensatie zoet tot uiting komt. Het model voorspelt de dynamische aspecten van zoet-

waarneming maar kan ook worden gebruikt om de effecten

van crossmodaliteiten tussen smaak, aroma en

mondgevoel in kaart te brengen.

Het relateren van bewuste en
onbewuste percepties van
aroma- en smaakstimuli tij-
dens consumptie.

Something sweet
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maar nu met, naar huidige inzichten,
goede smaak als uitgangspunt. Nieuwe
zoetstoffen, zoals sucralose (goedge-
keurd in EU en VS) maar ook variëteiten
van mengsels van acesulfaam K en as-
partaam worden toegepast. Recent is ook
de nieuwe zoetstof tagatose goedge-
keurd in de EU. Deze ontwikkelingen
moeten het kwaliteitverschil in smaak
tussen suiker- en zoetstofbevattende

producten belangrijk kunnen verkleinen.
Omdat het creëren van gewenste smaak-
profielen tijdrovende en ingewikkelde
trajecten zijn, ontwikkelde NIZO food
research een aantal methoden die fabri-
kanten helpen bij het maken van nieuwe
en verbeterde producten op basis van
alternatieve zoetstoffen. Deze methoden
richten zich op de verbetering van com-
plexe zaken als de dynamische aspecten
van zoetwaarneming, crossmodale inter-
acties en mondgevoel.

Dynamisch
Zoetstoffen interacteren op een dynami-
sche manier met de smaaksensoren in de
mond. Hoe sterk smaakverbindingen een
receptor ‘aanslaan’ hangt af van de bin-
dingsterkte tussen verbinding en recep-
tor, de concentratie van de zoetstof en de
dynamiek van diffusie door de speeksel-
laag op de tong. Om meer inzicht te ver-
krijgen in deze dynamische aspecten van
de zoetwaarneming, ontwikkelde NIZO
food research een mathematisch model

dat het verloop van de zoetintensiteit van
een zoetstofoplossing in de mond be-
schrijft als functie van de tijd. In de hier-
voor ontwikkelde ‘sip-and-spit’-experi-
menten wordt een zoetstofoplossing voor
een korte duur (tien seconden) in de
mond genomen en vervolgens uitge-
spuwd. De proefpersoon wordt gevraagd
gedurende het hele experiment de zoet-
intensiteit aan te geven. De data van ver-
schillende proefpersonen worden vervol-
gens genormaliseerd en gemiddeld. De
op deze wijze verkregen tijd/intensiteit-
curves verschaffen inzicht in de inten-
siteit van de zoetstof en de dynamische
aspecten van de zoetstof, zoals de smaak-
opbouw en de persistentie.
In de literatuur is eerder reeds getracht
dit type data met ‘power law’ en expo-
nentiele modellen te beschrijven. In te-
genstelling tot de literatuurmodellen is
het door NIZO ontwikkelde model een
volledig dynamisch model. Het bestaan-
de model voorspelt de zoetintensiteit
voor de gehele tijdsduur zonder dit op te
delen in aparte deelprocessen [2]. Het
model is gebaseerd op de dynamica van
het fysische diffusieproces van de zoet-
stof door de speeksellaag op de tong
naar de smaakreceptoren.
Het nieuwe model heeft naast een aantal
fysische constanten voor zoetstof, speek-
sel en geometrie van de mond, gegevens
nodig over de kinetiek van receptorbin-
ding van zoetstoffen, die niet zonder
meer bekend zijn. Deze gegevens zijn
echter, gebruikmakend van het model,
eenvoudig te bepalen uit de eerder
genoemde tijd/intensiteitmetingen.

Suiker is een onevenredig groot
bestanddeel van ons dieet geworden

Samenvatting
Bij vervanging van suiker door alternatieve zoetstoffen in een
voedingsmiddel zal de hele matrix moeten worden aangepast
als gevolg van veranderingen in smaakopbouw, crossmodale
interacties tussen smaak en aroma en verandering van
mondgevoel. Om herformulering van producten als gevolg
van vervanging van suiker te versnellen bouwde NIZO food
research een mathematisch model dat de dynamische aspec-
ten van de zoetwaarneming beschrijft. Gebruik van dit
model, in combinatie met kennis van crossmodaliteiten tus-
sen smaak, aroma en mondgevoel maken het mogelijk een
rationele keuze in het gebruik verschillende zoetstoffen ter
vervanging van suiker te maken.

Abstract
Upon substitution of sugar by alternative sweeteners in food
and beverages, the whole matrix will need to be adjusted,
due to changes in taste dynamics, cross-modal interactions
between taste and aroma and changes in mouth feel. To
speed-up product reformulation with respect to sugar sub-
stitution, NIZO food research has build a mathematical
model for the dynamics of taste perception. The use of this
model, combined with knowledge on cross-modalities bet-
ween taste, aroma and mouth feel, will enable to make a
rational choice in the use of various sweeteners as a replace-
ment of sugar.

Fig. 1   Het op stofoverdracht en kinetiek gebaseerde
model kan het volledige dynamische gedrag van de zoet-
waarneming beschrijven. Weergegeven zijn de experi-
mentele en berekende relatieve tijd/intensiteitcurven
voor verschillende zoetstoffen.
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Met het aldus verkregen model kan het
volledige gedrag van de zoetwaarneming
worden beschreven. In figuur 1 is dit
weergegeven voor de zoetstoffen suiker,
aspartaam en thaumatin. Hierbij zijn de
zoetintensiteiten van aspartaam en thau-
matin gerelateerd aan de zoetintensiteit
van suiker.
De experimentele data in figuur 1 laten
duidelijk zien dat de zoetintensiteit van
de verschillende zoetstoffen een ander
profiel in de tijd geven. Vervanging van
suiker in dranken door enkelvoudige
zoetstoffen is niet zo eenvoudig en leidt
tot afwijkingen in smaakopbouw en
nasmaak. Om dit te compenseren dient
gebruik te worden gemaakt van meng-
sels van zoetstoffen, waarbij iedere zoet-
stof bijdraagt aan bepaalde aspecten van
de zoetwaarneming. Door het gebruik
van het model zal aanpassen van de con-
centraties op basis van trial and error tot

het verleden kunnen behoren. Omge-
keerd kan het mathematisch model het
effect van de verschillende samenstelling
vooraf berekenen om het gewenste pro-
fiel op te leveren om daarmee op die
manier een rationele keuze te kunnen
maken in het mengen van verschillende
zoetstoffen.

Crossmodale interacties
Naast de chemische en fysische aspecten
van de interactie van zoetstoffen bij het
transport vanuit het voedingsmiddel naar
de smaakreceptoren, spelen crossmoda-
le interacties een belangrijke rol in per-
ceptie. Crossmodale interacties zijn sen-
sorische interacties tussen aroma,
smaak, mondgevoel (poederig, romig,
rubberachtig), visuele waarneming

(uiterlijk van voedsel en verpakking) en
gehoorwaarneming (kraken, bruisen). In
de hersenen worden de vijf afzonderlijke
waarnemingen geïntegreerd tot één
beleving van het product. Bij consumptie
van voedsel spelen vooral de invloeden
van aroma, smaak en mondgevoel een
rol. Zo kunnen aroma’s de zoet- of bitter-
intensiteit van een product versterken
dan wel maskeren. Een voorbeeld hiervan
is te zien in figuur 2. Voor kunstmatige
zoetstoffen is het maskeren van bijsma-
ken als bitter en metalig door middel van
aroma’s gunstig. Voor onderzoek naar de
aroma’s die een dergelijke maskering
vertonen en de daarbij vereiste aroma-TI-
profielen, maakt NIZO food research
gebruik van een olfactometer. Daarmee
kan een aromaconcentratieprofiel recht-
streeks in de neus worden aangelegd. Dit
biedt de mogelijkheid de aromaperceptie
als onderzoeksvariabele los te koppelen
van de overige optredende stimuli als
smaak en mondgevoel.
Het concentratieprofiel dat de olfactome-
ter in sensorische experimenten zal moe-
ten produceren dient overeen te komen
met het natuurlijke proces van aroma-
afgifte tijdens eten. Voor dit doel wordt
dit profiel eerst in vivo (tijdens consump-
tie) bepaald door middel van MS-Nose-
metingen. Na deze ‘training’ van de
olfactometer, kunnen crossmodale inter-
acties worden onderzocht in sensorische
studies waarbij aromaperceptie onafhan-
kelijk kan worden aangestuurd van
smaak en mondgevoel. Dit maakt het
mogelijk om op een snelle en rationele
manier productontwikkeling en innovatie
te versnellen. In het onderzoek met
betrekking tot optimaliseren van zoet-
kracht en de natuurlijke zoetperceptie
van sucrose, kunnen aromaverbindingen
systematisch worden doorgemeten en
geoptimaliseerd.

‘Body’
Naast zoetheid, smaakopbouw en ver-
sterkende dan wel maskerende crossmo-
dale interacties met aroma’s, speelt het
verkrijgen van het juiste mondgevoel,
ook wel ‘body’ genoemd, een zeer
belangrijke rol in het succesvol vervan-
gen van suiker door zoetstoffen in vooral
dranken. De mond is erg gevoelig voor
kleine veranderingen in dichtheid en vis-
cositeit. Door de relatief hoge concentra-
ties bij normaal gebruik draagt suiker
substantieel bij aan veranderingen in
dichtheid, viscositeit en vormt het tevens
een dunne laag op de tong. Zoetstoffen
daarentegen worden door hun grotere
zoetkracht toegepast met een veel lagere
dosering. Daardoor dragen deze veel
minder bij aan de ‘body’ van een drank.
Om de verschillen met bijvoorbeeld sui-

kerhoudende dranken te verkleinen zul-
len, naast de zoetstoffen, additionele
body-versterkende componenten moeten
worden toegevoegd. De technologie hier-
voor zal binnenkort beschikbaar zijn.

Naar de consument
De resultaten van de diverse instrumen-
tele analyses worden toegepast in pro-
ducten. In de vertaling van wetenschap-
pelijke metingen en berekeningen in uit-
eindelijke sensorische eigenschappen
spelen sensorische panels een belangrij-
ke rol. Om vervolgens de reacties van
consumenten te meten op deze nieuwe
concepten worden consumentenpanels
ingezet. Voor de consument is immers de
smaak van een product een van de
belangrijkste aspecten voor het waarde-
ren en kopen ervan. Al deze nieuwe rese-
archontwikkelingen kunnen het smaak-
verschil tussen suiker- en zoetstofbevat-
tende producten belangrijk verkleinen en
daarmee de natuurlijke zoetimpressie
significant verbeteren.
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Voor de consument is de smaak 
van een product een van de
belangrijkste aspecten ervan

Fig. 2   Zoetheid en aroma zijn
sterk gecorreleerd. Een hogere
aroma-intensiteit zal de zoet-
waarneming versterken bij
gelijkblijvende zoetstof-
concentratie. Weergegeven is
toename van de waargenomen
zoetintensiteit als gevolg van de
aroma-intensiteit.

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0
3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

Aroma-intensiteit

Zo
et

in
te

ns
it

ei
t

Intensiteit m
et aroma

Intensiteit zonder aroma

De zoetstoffenmarkt is opnieuw in
beweging


