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Technologie

Dranken met een verlaagd suiker- of vetgehalte verliezen vaak aan mondgevoel, waardoor de con-

sument ze minder graag drinkt. Het is dus zaak te onderzoeken welke vervangende ingrediënten

een mondgevoel creëren dat de consument wél bevalt. Dat kan met sensorisch onderzoek, maar

dat is tijdrovend, duur en niet objectief of reproduceerbaar. Instrumentele analyse biedt meer per-

spectief.

Omdat mondgevoel zo’n belangrijk kwa-
liteitskenmerk is bij dranken, vormt het
een uitstekend startpunt voor productin-
novatie. Keer op keer blijkt namelijk dat
vervangende ingrediënten die worden
toegepast om het vet-, suiker-, of calorie-
gehalte te verlagen, de textuur en het
mondgevoel van een drank onaan-
vaardbaar veranderen. Dat komt mede

omdat mondgevoel nog zo’n slecht
begrepen fenomeen is. Het is namelijk
het resultaat van een wisselwerking tus-
sen drankingrediënten en speeksel, de
slijmlaag in de mond, en het weefsel in
de mondholte tijdens de consumptie.
Kennis van de fysische en chemische
interacties die een bepaald mondgevoel
genereren is dus cruciaal.
Meestal wordt mondgevoel bepaald door
sensorische onderzoekspanels, maar dit
is tijdrovend en duur. Mondgevoel wordt
dan uitgedrukt in kenmerken die de tota-
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Samenvatting
Mondgevoel is een belangrijk kwaliteitscriterium voor dran-
ken. Vervanging van ingrediënten om het suiker- of vetge-
halte te verlagen zonder afbreuk te doen aan het mondge-
voel blijft een uitdaging voor de industrie. Recente ontwikke-
lingen in instrumentele profilering van het mondgevoel
houden rekening met de interactie tussen ingrediënten,
speeksel en mondholte. Dit leidt tot een grotere correlatie
tussen sensorische aspecten en fysiek meetbare eigenschap-
pen van de drank. Met een combinatie van state-of-the-art
tribologie en rheologie kunnen de mechanismen die bepaal-
de sensaties veroorzaken, worden blootgelegd. Kennis van
deze onderliggende principes kan drankfabrikanten helpen
juist die vervangende ingrediënten te kiezen die hun dranken
het beste mondgevoel geven. 

Abstract
Mouthfeel is an important quality indicator for beverages.
Replacement of ingredients to lower the sugar or fat levels
without deteriorating the mouthfeel properties remains an
industrial challenge. Recent developments in instrumental
mouthfeel profiling take interactions of ingredients with
saliva and oral surfaces into account. This leads to closer
correlations between sensory mouthfeel attributes and phy-
sically measurable properties of the beverage. By combining
state of the art tribology and rheology the mechanisms
which give rise to particular mouthfeel sensations can be
revealed. Knowledge of the underlying principles helps
beverage manufacturers to substitute ingredients in bever-
ages while achieving an optimal mouthfeel performance.

Zoektocht naar vervangende
ingrediënten die geen afbreuk doen

aan het mondgevoel

Fig. 1   Mondgevoel beschrijft de totale perceptie van een drank in de mondholte tijdens en na
consumptie en wordt gewoonlijk uitgedrukt in diverse kenmerken.
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le perceptie weergeven van een drank in
de mond tijdens en na consumptie, bij-
voorbeeld astringentie (wrangheid),
plakkerigheid, filmend, romigheid en flu-
weligheid (figuur 1).
Instrumentele meetmethoden ontwikke-
len die zo’n veelzijdig gevoel nauwkeurig
kunnen meten, is niet eenvoudig. Het
voordeel van instrumentele methoden is
hun objectiviteit, reproduceerbaarheid
en kosteneffectiviteit. Bovendien is
instrumentele analyse noodzakelijk om
echt inzicht te verwerven in de onderlig-
gende mechanismen die een bepaald
mondgevoel veroorzaken. Gewapend
met dergelijke kennis kan de drankenin-
dustrie in een product sturen op een
bepaald mondgevoel door nieuwe ingre-
diënten in te zetten of bestaande ingredi-
ënten op een nieuwe manier toe te pas-
sen.

Wisselwerking
Mondgevoel is het resultaat van de totale
fysische en chemische wisselwerking in
de mond, van het eerste proeven op de
tong en tegen het verhemelte tot de ver-
menging met speeksel, via het kauwen
en ten slotte het doorslikken. Kleine ver-
anderingen in de samenstelling van een
drank kunnen grote gevolgen hebben
voor het mondgevoel. Zo kan het vervan-
gen van suiker door een zeer intense
zoetstof zulke veranderingen in het
mondgevoel van de drank veroorzaken
dat consumenten die onacceptabel vin-
den. Eenzelfde valkuil bestaat bij het ver-
vangen van vet door laagcalorische ingre-
diënten in zuiveldranken. Minder vet
betekent immers meestal minder romig-
heid. Bij de keuze voor vervangende
ingrediënten moet dus terdege rekening
worden gehouden met de processen die
de drank tijdens consumptie in de mond
ondergaat. Dit vereist een multidiscipli-
naire benadering, zoals toegepast door
NIZO food research.

Sapdikte
Wat het bepalen van het gedrag van een
drank in de mond zo moeilijk maakt, is
dat de condities in de mond sterk wisse-
len. De vloeistofstroming in de mond ver-
schilt per consument en per drank, ter-
wijl de vermenging van de drank met

speeksel en de samenstelling van het
speeksel zelf ook niet constant zijn. Hier-
door is het niet mogelijk om het mond-
gevoel uit te drukken als een enkelvoudi-
ge uitkomst van één instrumentele meet-
methode. Mondgevoel is juist een
pluriforme eigenschap die verband houdt
met een aantal parameters waaronder
stromings- en wrijvingseigenschappen.
Klassieke instrumentele methoden om
mondgevoel te meten zijn gebaseerd op
rheologie, dat zich bezighoudt met de
vervorming en stromingseigenschappen
van materialen. Het is niet zo simpel om
de uitkomst van metingen te relateren
aan mondgevoelaspecten die zich voor-
doen tijdens het proeven, kauwen en
slikken. Om deze correlaties te bepalen
moet de gekozen instrumentele techniek
zo dicht mogelijk benaderen wat er in de
mond met een drank gebeurt. Zo bestaat
er een correlatie tussen de waargenomen
dikte van vruchtensappen bij het slikken
en de viscositeit bij lage afschuifsnelheid.
Vruchtensappen vertonen vaak shear-
thinning-gedrag. Dus als de viscositeit
alleen bepaald wordt bij hoge afschuif-
snelheden of met een eenpuntsmeting
bij onbekende afschuifsnelheden, wor-

den foutieve aannames gedaan over de
consumentenperceptie van het mondge-
voel van de drank. Daarom moeten rheo-
logische metingen worden gedaan onder
omstandigheden die relevant zijn voor de
condities in de mond. Voor sappen en
laagviskeuze dranken kunnen deze con-
dities alleen worden bereikt met gevoeli-
ge state-of-the-art rheometers. Zijn de
correlaties eenmaal bepaald, dan kunnen
rheologische methoden mondgevoelas-
pecten zoals dikte snel meten. Met een
instrumentele analyse kan dan bijvoor-

beeld snel gescreend worden op verdik-
kingsmiddelen die kunnen worden toe-
gepast in kunstmatig gezoete frisdranken
om de ‘body’ van met suiker gezoete
dranken na te bootsen.

Filmvorming bij zuiveldranken
Iedere consument die wel eens een glas
melk drinkt kent het waarschijnlijk: als
het glas leeg is, zijn tong en mond be-
dekt met een aanslag die zich niet zo-

l geeft betere sturing

Rekening houden met de processen
die de drank ondergaat tijdens
consumptie in de mond vereist

Fig. 2   Film (aanslag) op de tong na consumptie van verschillende zuiveldranken en het ver-
wijderen van de plakkerige laag door het spoelen met zure en neutrale dranken. 
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maar laat wegslikken (figuur 2). Dat plak-
kerige, slijmerige laagje in de mondholte
zorgt voor een langdurige afgifte van
smaakstoffen. Verder zorgt die film er
voor dat smering en bevochtiging van het
mondoppervlak afnemen. Hierdoor heeft
de film een onprettig effect op mondge-
voel en nasmaak, wat wordt aangegeven
met een verhoogde score voor ‘fluwelig’
en ‘filmend’. Het laagje kan meer of min-
der snel worden weggespoeld met dran-
ken met een andere pH. Dit verklaart
waarom consumenten melk minder
drinkbaar vinden dan niet-zuiveldranken.
De drinkbaarheid van zuiveldranken zou
dus kunnen worden verbeterd door de
wisselwerking tussen ingrediënten en
mondoppervlak te sturen. Het op maat
maken van de functionele eigenschappen
van de ingrediënten door middel van fer-
mentatie of eiwithydrolyse kan onderdeel
van de oplossing zijn.

Astringentie in thee en wijn
Thee en rode wijn zijn een goed voor-
beeld van welk effect de wrijvingseigen-
schappen van een drank kunnen hebben
op het mondgevoel. Bij thee en rode wijn
geldt een zekere mate van astringentie
als teken van hoge kwaliteit. Maar in
kunstmatig gezoete frisdranken waar-
deert de consument dat ‘bittere of wran-
ge’ juist niet. De mechanismen die ver-
antwoordelijk zijn voor het astringente
mondgevoel zijn nog niet volledig begre-

pen. Mogelijk is een verminderde speek-
selproductie debet aan het ontstaan van
het droge, wrange mondgevoel [1]. Een
van de functies van speekselproteïnen is
om de oppervlakken van de mondholte
nat te houden. Aangetoond is dat speek-
selproteïnen zich dankzij complexvor-
ming binden aan bepaalde ingrediënten
zoals tannines.
NIZO heeft de hypothese getest dat een
verminderde speekselproductie het ruige
gevoel van astringentie veroorzaakt.
Daarvoor werden de wrijvingseigen-
schappen van dranken in dunne lagen
gekwantificeerd met behulp van tribolo-
gie (of dunnelaagrheologie). Wrijvingsei-
genschappen werden bepaald aan de
hand van adhesieverschijnselen en de
wisselwerking tussen het oppervlak en
het speeksel. Deze eigenschappen wer-
den vervolgens door de consument tij-
dens het eten of drinken beoordeeld
door wrijvende bewegingen van de tong
tegen het verhemelte.
Figuur 3 toont het wrijvingsgedrag van
(astringente) thee en (niet-astringent)
water, beide vermengd met speeksel om
de wisselwerkingen die zich voordoen in
de mond te benaderen. Thee met speek-
sel vertoont grotere wrijvingscoëfficiën-
ten dan het water/speekselmengsel. Van-
daar dat een vermindering in speeksel-
productie wordt waargenomen,
veroorzaakt door de complexvorming van
speekselproteïnen met tannines. De

waargenomen afname in speekselpro-
ductie wordt waarschijnlijk door de con-
sument geregistreerd als een toename
van de wrijving [2].
De tribologische resultaten geven aan
dat het ruwe gevoel van wrangheid zich
voordoet naarmate het speeksel minder
vochtig wordt. Om de wrangheid van
dranken te verminderen, kunnen de wrij-
vingseigenschappen worden beïnvloed
door het tanninegehalte in een drank bij
te stellen of door de speekselproductie te
reguleren. Aan het tanninegehalte kan
worden gesleuteld met behulp van com-
plexvormingtechnieken, terwijl de speek-
selproductie kan worden verhoogd door
de pH van de drank aan te passen.

Sturing
Als instrumentele en sensorische bevin-
dingen juist zijn gecorreleerd, biedt een
instrumentele benadering van mondge-
voel diverse voordelen ten opzichte van
sensorisch onderzoek. In vergelijking
met sensorische panels zijn instrumente-
le metingen veel sneller, goedkoper,
objectiever en reproduceerbaar. Boven-
dien kunnen instrumenten worden inge-
zet in situaties waarin sensorische panels
onpraktisch zijn, denk bijvoorbeeld aan

de kwaliteitscontrole tijdens het gehele
productieproces. Mondgevoel en textuur
hebben altijd al een belangrijke rol
gespeeld bij productinnovatie in de dran-
kenindustrie, maar die rol wordt alleen
maar groter in de zoektocht naar vervan-
gende ingrediënten die kunnen worden
toegepast zonder concessies te doen aan
het mondgevoel. Een beter begrip en toe-
genomen kennis van het concept en de
werking van mondgevoelmechanismen is
een goede basis voor het sturen van inno-
vaties in de drankenindustrie.
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Drankfabrikanten hebben te maken
met consumenten voor wie lekker
vóór gezond komt

Fig. 3   Wrijvingsgedrag van het (astringente) theespeekselmengsel en het (niet-astringente)
waterspeekselmengsel laat zien dat een verminderde speekselproductie oorzaak is van het
wrange mondgevoel. 
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