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Technologie
Thema: Meten en weten

De geur- en smaakkwaliteit (flavour) van 
levensmiddelen beïnvloeden het koop-
gedrag van de consument. Een optimale 
flavourbalans zonder afwijkingen is het 
doel voor zowel verse producten als voor 
‘processed foods’ en bewaarde voedings-
middelen. 
Geur- en smaakafwijkingen (off-flavours) 
of -veranderingen ontstaan in de praktijk 
door bederf, veroudering, contaminatie 
of opslag en vaak is ook het productie-
proces (bijvoorbeeld ver-
hitting) verantwoordelijk 
voor geur- en smaakveran-
dering [1,2,3,4]. Sommige 
afwijkingen zijn niet tegen 
te gaan en worden daarom 
‘getolereerd’.

Maskeren
Belangrijk is ervoor te 
zorgen dat de waarne-
ming van off-flavours zo 
minimaal mogelijk is. 
Een voorbeeld is het toe-
voegen van een passend, 
maskerend aroma (vanille, 
chocola) aan een product 
om de negatieve waarne-
ming te onderdrukken.
Hoe werkt dat? Geurmole-
culen binden zich tijdens 

het ruiken aan de zogenaamde geurre-
ceptoren in de neus. Doordat de geurmo-
leculen zich aan verschillende receptoren 
binden, ontstaat een specifiek patroon 
van geactiveerde geurreceptoren. Dit 
patroon fungeert als een soort ‘vingeraf-
druk’ en wordt in de hersenen omgezet 
in een specifieke geur [5]. Echter, ver-
schillende geurmoleculen kunnen zich 
aan een en dezelfde receptor binden. 
Er onstaat een competitie tussen deze 

geurmoleculen. Indien door deze compe-
titie een bepaalde binding voor een geur 
niet plaatsvindt, dan is de ‘vingerafdruk’ 
gewijzigd, wat leidt tot verandering 
– maskering – van de karakteristieke 
geur [6]. 
Het is belangrijk om uit te zoeken welke 
geurstof zich aan dezelfde receptor als de 
geur- en smaakafwijking kan binden zon-
der de specifieke geur en smaak van het 
product te veranderen. Het vinden van 

NIZO food research heeft de Olfactoscan® ontwikkeld als hulpmiddel om een optimale geur- en 

smaakkwaliteit (flavour) in levensmiddelen te realiseren. De Olfactoscan® is een in vivo-techniek 

die  aroma-aroma- of aroma-smaakinteracties vaststelt tussen componenten afkomstig uit 

authentieke natuurlijke geur- en smaakextracten. De uitkomsten geven op een snelle wijze 

toepasbare oplossingen voor specifieke geur- en smaakafwijkingen.

Olfactoscan®:

Natuurlijke oplossingen voor geur- en smaakafwijkingen

Fig. 1   De Olfactoscan® combineert olfactometrie met gaschromatografie bij het screenen  
op natuurlijke oplossingen voor geur- en smaakafwijkingen.

Sensorische evaluatie
Panelleden geven aan of zij specifieke geur- en 

smaakafwijkingen in mengsels waarnemen

Gaschromatograaf
Scheidt complexe geur- en 
smaakmengsels in kleine 
aromatische pakketten

Olfactometer
Genereert pulsen van geur- en 

smaakafwijkingen

Interface

Mengt de geur- en smaakafwijking met de 
aromatische pakketten en stuurt deze 

mengsels door naar de panelleden

Samenvatting
Met de Olfactoscan® zijn potentiële componenten te identi-
ficeren die in staat zijn specifieke geur- en smaken van pro-
ducten te versterken of te maskeren. Hierbij worden mengsels 
van natuurlijke geur- en smaakstoffen relatief snel in vivo 
gescreend. Daarnaast kan de Olfactoscan® worden gebruikt 
om aroma-smaakinteractie te onderzoeken.

Abstract
With the Olfactoscan® potential aroma compounds can be 
identified which are able to enhance or mask certain flavour 
attributes from products. This fast screening is carried out 
with an in vivo experiment of natural flavour compounds 
from both the product and other sources delivered in defined 
pulses. Besides aroma-aroma interactions also aroma-taste 
can be studied.
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de ‘juiste’ maskerende verbinding is een 
lastige klus en is meestal alleen op een 
proefondervindelijk manier (trial & error) 
vast te stellen. Daar er geen universele 
maskerende verbinding bestaat, moeten 
voor iedere afwijking afzonderlijke ver-
bindingen worden gezocht. 

Olfactoscan®

Om het probleem op te lossen, heeft 
NIZO food research de Olfactoscan® ont-
wikkeld. Met deze innovatieve techniek 
kan een snelle screening worden uitge-
voerd op verbindingen met een maske-
rend vermogen voor specifieke off-fla-
vours. De  Olfactoscan®  bestaat uit een 
olfactometer/gustameter gecombineerd 
met een gaschromatograaf. Een speciaal 
ontworpen interface mengt de off-flavour 
uit de olfactometer of gustameter met 
potentieel maskerende geurstoffen uit de 
gaschromatograaf en stuurt het mengsel 
vervolgens gecontroleerd (met pauzes) 
door naar de panelleden (zie figuur 1). 
De olfactometer van de Olfactoscan® 
produceert continu de te bestuderen 
geurafwijkingen, die vervolgens worden 
gecombineerd met de verschillende com-
ponenten uit de gaschromatograaf. De 
gaschromatograaf kan worden gevoed 
met complexe (natuurlijke) extracten 
(componenten) van verschillende her-
komst (zie figuur 2). De dynamiek van dit 

procédé zorgt voor een hoog rendement. 
In relatief korte tijd – 10-20 minuten 
– kan van een groot aantal geurstof-
fen (>1000) worden nagegaan of zij een 
maskerende (of versterkende) werking 
hebben. 

Experiment
Om de toepasbaarheid van de Olfacto-
scan® bij het vinden van oplossingen voor 
off-flavours te demonstreren, heeft NIZO 
food research een experiment opgezet 
om de waarneming van methional (geur 
van gekookte aardappelen) te maskeren. 
Deze component en geurafwijking is 
gevonden in alcoholvrij bier, sinaasap-
pelsap en melk [8,9] en daardoor een 

goed praktijkvoorbeeld van de werking. 
In totaal namen zestien getrainde 
panelleden deel aan het experiment. Zij 
werden blootgesteld aan een geurreeks 
bestaande uit methional-pulsen (olfac-
tometer), afwisselend puur en gemengd 
met een van de mogelijke maskerende 
verbindingen uit de gaschromatograaf 
(zie tabel 1 en figuur 2). Er werd hen 
gevraagd aan te geven of zij methional 
waarnamen, gemengd dan wel onge-
mengd. Voor iedere geurstof in tabel 2 
werd het aantal correcte methional- 
identificaties genoteerd. 
Uit de resultaten blijkt dat een groot 
aantal panelleden (n>10) methional kon 
identificeren wanneer het gemengd was 

Wetenschap

Olfactoscan®:

Natuurlijke oplossingen voor geur- en smaakafwijkingen

Tabel 1   De in het geur- en smaak-
mengsel aanwezige componenten 
die met gaschromatografie werden 
gescheiden.
Verbinding Geur

Methional (Meth) Gekookte aardappel

Ethylbutyraat (Eb) Aardbei, fruitig

Hexanal (Hex) Gras, groen

Limoneen (Lim) Sinaasappel

Heptenal (Hep) Fruitig

Cis 4-heptenal (C-4Hep) Vettig, vissig, aardappel

Octanal (Oct) Citrus, vettig

2,6 dimethyl pyrazinen 
(Pyr)

Geroosterde noten, 
chocola

Benzaldehyde (Bnz) Amandelen, kersen

Tabel 2   Resultaten van het screeningexperiment.*

Meth Eb Hex Lim, 
Hep

C-4Hep Oct Pyr Bnz

9 ppm
(n=16)

15 14 13 15 9 13 11

6 ppm
(n=16)

14 8 11 11 6 8 10

3 ppm
(n=16)

10 11 6 11 0 13 13

* De cijfers geven aan hoe vaak methional – gemengd met een geurstof uit tabel 1 – werd waargenomen. Ieder panel-

lid evalueerde methional in drie concentraties (3, 6 en 9 ppm) naast de andere geurstoffen (bij 3 ppm was methional 

– indien gemengd met octanal – niet meer waarneembaar).

Fig. 2   Principe van de Olfactoscan®. De door een gaschromatograaf gegenereerde geur-
pakketten (zwart patroon) worden gemengd met de geur (off-flavour) die in pulsen worden 
aangeleverd door een olfactometer (rode pijlen). Ter vergelijking wordt de geur- en smaak-
afwijking ook ongemengd gegeven (blauwe pijlen). De pulsen duren 20 seconden om over-
dracht tussen mengsels te voorkomen èn om de panelleden voldoende tijd te geven voor de 
sensorische evaluatie. 
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met een van de geurstoffen in tabel 1. Ook nadat de methional-
concentratie was teruggebracht van 9 naar 3 ppm bleek dit het 
geval. Bij de aldehyde octanal nam het aantal correcte methio-
nal-identificaties echter recht evenredig aan de methionalcon-
centratie af. Bij een concentratie van 3 ppm was methional niet 
meer waarneembaar zodra het met octanal was gemengd. 
Deze resultaten suggereren geurinteractie tussen octanal en 
methional op geurreceptorenniveau, waardoor de waarneming 
van methional wordt gemaskeerd. Aangezien een gelijksoortige 
interactie tussen methional en de andere geurstoffen in tabel 
1 niet is geconstateerd, kan worden geconcludeerd dat met de 

Olfactoscan® is komen vast te staan dat tussen methional en 
octanal waarschijnlijk een competitie om dezelfde geurrecep-
toren plaatsvindt [6,10]. Aangenomen wordt dat hierdoor de 
‘olfactorische vingerafdruk’ van methional wordt gewijzigd en 
daarmee ook de karakteristieke geur van gekookte aardappel. 
NIZO food research doet momenteel verder onderzoek naar 
deze maskeringsmechanismes en de toepasbaarheid van deze 
vinding.

Overige toepassingen
De Olfactoscan® kan ook worden ingezet bij de screening op 
geurstoffen die versterkend werken op als positief bekend 
staande geuren, zoals een romige of fruitige toon. Wanneer de 
olfactometer wordt vervangen door een gustometer (smaak-
meter), kan de techniek worden gebruikt om de interactie met 
smaakstoffen te onderzoeken. Zo kunnen fabrikanten smaak-
volle producten ontwerpen zonder meer (kunstmatige) geur- en 
smaakstoffen toe te voegen of hun processen te drastisch te 
wijzigen.  
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Personalia

Bond van Adverteerders
Gaby Vreeken (Managing Director Foods Unilever) en Frits Bruijn 
(Marketing en Communicatie McDonald’s) treden toe tot het 
bestuur van de Bond van Adverteerders (BVA). Vreeken is ver-
heugd deel uit te maken van het bestuur: “Als adverteerders heb-
ben wij allemaal te maken met de groter wordende uitdaging con-
sumenten goed te bereiken.” De twee heren vervullen sinds medio 
september deze functie.

Regiodirecteur Nestlé
Paul Polman vervult per februari 2008 de func-
tie van directeur van de belangrijkste regio van 
Nestlé: Noord- en Zuid-Amerika. Momenteel is hij 
financieel directeur bij het Zwitserse voedings-
concern. De Belg Paul Bulcke is voorgedragen 
als opvolger van de huidige CEO. Polman werd 
eerder voor deze functie getipt, maar zal nu toch 
de huidige functie van regiodirecteur van Bulcke 
overnemen.  

European Brewery Convention
John M. Brauer (1961) wordt de nieuwe executive 
officer van de European Brewery Convention 
(EBC). Hij volgt per 1 januari 2008 Marjolein van 
Wijngaarden op. Brauer behaalde zijn Master of 
Science-titel aan de universiteit van Johannesburg. 
Hij werkte onder meer als technisch trainingmana-
ger voor Zuid-Afrikaanse brouwerijen en als pro-
jectmanager bij Brewing Research International. 

Fysiologie van het vetmetabolisme
Prof. Ellen Blaak aanvaardde op 5 oktober de 
leerstoel ‘Fysiologie van het vetmetabolisme’ aan 
de Universiteit van Maastricht. Diezelfde dag 
sprak ze haar inaugurale rede uit, getiteld ‘Vet 
en gezondheid: een kwestie van flexibiliteit’. Ze 
pleitte ervoor dat overheid, bedrijfsleven, verzeke-
ringsmaatschappijen, onderzoekers, behandelaars 
en lokale beleidsinstanties afspraken maken om 
leefstijladviezen op de meest effectieve manier te 
implementeren. 

Carlsberg
Jörgen Buhl Rasmussen is de nieuwe CEO van 
Carlsberg. De 52-jarige Deen neemt de functie 
sinds 1 oktober over van Nils Smedegaard Ander-
sen. Andersen wordt algemeen directeur van A.P. 
Moller-Maersk A/S. Rasmussen werkt sinds april 
2006 bij Carlsberg. Daarvoor werkte hij onder 
meer bij Gilette, Duracell en Masterfoods.

Adviesbureau Promundo
Bert Timmer werkt sinds september als directeur 
Inkoop en Logistiek bij adviesbureau Promundo. 
Daarnaast zal hij als senior-consultant en inte-
rimmanager klanten bijstaan. Tot voor kort was 
Timmer directeur van adviesbureau Corgwell 
Procurement en eigenaar van het adviesbureau 
ECA International. Hij wordt gezien als de expert 
op het gebied van procurement en is lid van de 
kerngroep EP-NL van de Nederlandse Vereniging 
voor Inkoopmanagement (NEVI). Hij studeerde 
werktuigbouwkunde en bedrijfskunde.

Paul Polman

Kerstin Burseg en Catrienus de Jong
Dr. K.M.M. Burseg en C. de Jong, NIZO food research, 0318-659511,  

catrienus.de.jong@nizo.nl.

Geur- en smaakafwijkingen moeten zo 
weinig mogelijk worden waargenomen
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Ellen Braak
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