
Enterococcus faecium FAIR-E 198, een
isolaat uit Griekse fetakaas. Hij ontdekte
dat Enterococci suikers en citraat kun-
nen co-metaboliseren, waarbij citraat
bijdraagt aan de aromavorming.
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EPS aan, zo ontdekte Frederik Vaningel-
gem, promovendus aan de Vrije Universi-
teit Brussel.
De productie van EPS en de fermentatie
van citroenzuur door melkzuurbacteriën
kunnen respectievelijk de textuur van
voedingsmiddelen verbeteren en bijdra-
gen aan de aromaontwikkeling. Behalve
de biodiversiteit van de EPS-productie
van diverse EPS-producerende melk-
zuurbacteriën bestudeerde Van Ingel-
gem, sinds 1 juli procesingenieur bij
Genencor, het suiker- en citroenzuur co-
metabolisme en de aromaproductie van

Lactobacilli en
Streptococcus ther-
mophilus produce-
ren exopolysacchari-
den (EPS) die van
elkaar verschillen qua
molecuulmassa,
monomeersamenstel-
ling en geproduceerde
hoeveelheid in melk.
Vooral de stam S. ther-
mophilus ST111 maakt
onder de juiste omstan-
digheden veel stabiele

van een emulgator de benodigde kloptijd
van slagroom verkorten. Volgens de pro-
movenda komt dit doordat de emulsie-
druppels zich hierbij in een hoger tempo
verspreiden over het luchtbeloppervlak,
wat zou leiden tot sneller samensmelten.
“Bij emulgatoren speelt bovendien mee
dat zij bij het spreiden van de druppels
de olie/watergrensvlakspanning van de
emulsie kunnen verlagen”, aldus
Hotrum.
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de ingeslagen luchtbellen en verspreiden
zich gedeeltelijk over het luchtbelopper-
vlak. Dit zorgt er voor dat de emulsie-
druppels dichter naar elkaar toe komen
en gedeeltelijk samensmelten (partiële
coalescentie).
Veel bestaande modellen gaan er vanuit
dat het ‘opklopgedrag’ van een emulsie
afhangt van de eiwitlaag aan het opper-
vlak van de emulsiedruppels. Het model
van Hotrum, die haar onderzoek uitvoer-
de bij het Wageningen Centre for Food
Sciences (WCFS), gaat echter uit van de
manier waarop de emulsiedruppels zich
hechten aan en spreiden over de lucht-
bellen. Uit haar experimenten blijkt dat
verhoging van de klopsnelheid, verlaging
van de eiwitconcentratie en toevoeging

De Canadese pro-
movenda Natalie
Hotrum onderzocht
wat er precies
gebeurt tijdens het
opkloppen van slag-
room. Haar bevindin-
gen zorgen voor een
beter begrip van de
stabiliteit van ‘beluch-
te’ emulsies en bieden
interessante aankno-
pingspunten voor pro-
ductontwikkelaars.
‘Beluchte’ emulsies ont-
staan door bewerkingen

als kloppen, roeren, pompen of gieten.
Emulsiedruppels kleven hierbij vast aan
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gen als veevoer. Bij de winning – via een
zure hittebehandeling – slaan ze name-
lijk neer waardoor zij hun functionaliteit
voor de voedings- en farmaceutische
industrie verliezen.
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deert de Franse promovenda Laurice
Pouvreau in haar proefschrift.
Aardappelsap, een bijproduct van de
aardappelzetmeelindustrie, bevat ver-
schillende aardappeleiwitten met een
hoge voedingswaarde. Proteaseremmers,
die mogelijk een anticarcinogene en ont-
stekingremmende werking hebben en
daarnaast ook gevoelens van honger en
verzadiging kunnen beïnvloeden, zijn
hierbij het sterkst vertegenwoordigd.
Aardappeleiwitten worden tot dusverre
alleen gebruikt in goedkope toepassin-

Verlaging van de
zoutconcentratie
maakt industrieel
aardappelsap beter
toepasbaar voor
de levensmiddelenin-
dustrie, terwijl het
vermijden van hittebe-
handelingen de toe-
pasbaarheid van aard-
appeleiwit voor de far-
maceutische sector
verbetert. Dat conclu-

EPS-productie in zuivelstarters

Het geheim achter stevige slagroom

Proteaseremmers in aardappelen


