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De zoete aardappel (‘Ipomea batatas’) is
in veel subtropische landen, vooral Azië,
een belangrijk voedselgewas. In 2002
bedroeg de totale wereldproductie van
zoete aardappelen 136 miljoen ton; 114
miljoen daarvan was afkomstig uit China.
Deze zoete aardappelen worden vooral
verwerkt in noedelproducten.

Topkwaliteit
Noedels worden bereid uit zetmeel, geï-
soleerd uit bijvoorbeeld mungbonen of
tarwe. De kwaliteit – bij voorkeur zijn ze
zacht en elastisch – hangt af van het
soort zetmeel en van de procescondities.
Zetmeelnoedels gemaakt van mungbo-
nenzetmeel worden beschouwd als top-
kwaliteit, maar zijn relatief duur. Fabri-
kanten vervangen daarom graag een deel
van dit zetmeel door goedkopere zetme-
len of zetmeelderivaten. 
Zhenghong Chen, tegenwoordig werk-
zaam als senior application specialist
Noodles bij Avebe Far East Pte Ltd in
Singapore, bestudeerde tijdens zijn pro-
motieonderzoek onder meer de moge-
lijkheden voor de (gedeeltelijke) vervan-
ging van mungbonenzetmeel in noedels
door zetmelen uit gewone aardappel en
uit zoete aardappelvariëteiten en hun
derivaten. Hij onderzocht daartoe de
fysisch-chemische eigenschappen van
drie zoete aardappelvariëteiten: het in
China populaire XuShu18, het ‘hoge zet-
meeltype’ SuShu2 en SuShu8, dat in Chi-
na vooral wordt gegeten als geroosterd

snackvoedsel.
Van de drie variëteiten bevatte SuShu2 de
hoogste gehaltes aan droge stof en (zui-
ver) zetmeel. De amylosegehaltes waren
voor de drie zetmelen ongeveer gelijk
(19,3-20%). De gemiddelde deeltjes-
grootte was het hoogst voor XuShu18 en
het laagst voor SuShu8. De geleerviscosi-
teitscurves van XuShu18 en SuShu2,
gemeten als Brabender amylogrammen,
vertoonden een curve van het ‘B-type’.
De curves van SuShu8 lieten alleen bij
hogere concentraties een B-type zien en
bij lagere concentraties een C-type. Ter
vergelijking: amylogrammen van gewoon
aardappelzetmeel vertonen een typisch
A-patroon, terwijl die van mungbonen-
zetmeel een C-patroon laten zien.

Viscositeit en zwelvolume
Chen constateerde ook dat de piekvisco-
siteit en het zwelvolume hoger waren dan
die van mungbonenzetmeel, maar veel
lager dan die van gewone aardappelzet-
meel. SuShu2 vertoonde het laagste
zwelvolume en de hoogste synerese

(waterafscheiding). Zowel de zoete aard-
appelzetmelen als het mungbonenzet-
meel vertoonden een zwelpatroon in
twee stadia, wat volgens de promoven-
dus wees op twee verschillende interac-
tiemechanismen binnen de zetmeelkor-
rels.
Een test naar de geschiktheid van de zet-
meelvariëteiten voor de bereiding van
zetmeelnoedels wees uit dat productie
van goede noedels uit natief aardappel-
zetmeel niet mogelijk was. Uit textuur-
analyse en organoleptisch onderzoek
kwam bovendien naar voren dat van de
drie zoete aardappelzetmelen SuShu8 de
beste kwaliteit noedels leverde, SuShu2
de slechtste kwaliteit. In gedroogde vorm
waren de SuShu-8 noedels qua kwaliteit
vergelijkbaar met mungbonennoedels, in
gekookte vorm waren ze zelfs beter. Na
fractionering van de verschillende zetme-
len naar deeltjesgrootte bleek dat voor
alle zetmelen de fracties met de kleinste
deeltjes de beste noedelkwaliteit lever-
den. Deze vinding is gepatenteerd.
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Stellingen
1. Starch granule size has a sig-

nificant effect on starch nood-
le manufacture and quality.

2. The western world is under-
estimating the importance of
food as a communication tool. 
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Zhenghong Chen onderzocht de

mogelijkheden voor verwerking

van zoete aardappelzetmeel in

noedelproducten, volksvoedsel

nummer 1 in China. Zijn onder-

zoek levert nieuwe inzichten die

direct van nut zijn bij de berei-

ding van noedels. 


