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Minder suiker of zout en toch de smaak-
beleving behouden. Dat kan via een 
gelaagde, niet-homogene distributie van 
smaakmakers, ontdekten onderzoekers 
bij NIZO food research en Wageningen 
University die samenwerken binnen het 
Top Institute Food & Nutrition (TIFN). 
In gelproducten bijvoorbeeld, is door 
de verwerking van sacharose in niet-
homogene, gelaagde vorm 20% meer 
zoete smaak te bereiken (figuur 1) [1]. 
Voor brood geldt ongeveer hetzelfde: 
gelaagde distributie van NaCl in brood 
compenseert een reductie van 20% NaCl 
[2]. De vraag rijst waarom de smaak 
van een gelaagd product intenser wordt 
ervaren.

Complexe smaakbeleving
Smaakbeleving is een complex proces 
dat begint bij het vrijkomen van de 
smaakmakers bij het kauwen en het 
vermengen met speeksel in de mond. 
De opgeloste elementen komen in con-
tact met smaakreceptoren en brengen 
een reeks chemische reacties op gang, 

die op hun beurt de smaakneuronen 
activeren om een elektrisch signaal af 
te geven. Dit signaal wordt verwerkt 
in de hersenen en resulteert in een 
‘smaakbeleving’, die wordt gedefinieerd 
in kwaliteit, intensiteit en duur (bijvoor-
beeld een intense, langdurende, zoete 
smaak). De smaakbeleving is dus een 
samenspel van smaakreceptoren, axo-
nen en de hersenen. De smaakintensi-
teit kan op elk niveau veranderen. 
Niet-homogene distributie van smaak-
makers kan zorgen voor een niet-conti-
nue, ‘pulsgewijze’ vrijgave van smaak-
makers in de mond. In overeenstemming 
met de bevindingen bij gel- en broodpro-
ducten, verhoogt pulsgewijze stimulatie, 
met afwisselend sterke zoutpulsen en 
waterspoelingen, de smaakbeleving 
meer dan een oplossing met dezelfde 
netto zoutconcentratie die continu wordt 
toegediend [3].

 

Hypothese 1: minder adaptatie
Bij NIZO is het verschijnsel van pulsge-
wijze smaakverhoging onderzocht op 
toepasbaarheid in voedingsmiddelen en 
dranken. Dit gebeurde met een gustome-
ter, een apparaat ontwikkeld door NIZO-
onderzoeker dr. Harold Bult, waarmee een 
systematische aanpassing van de concen-
tratie smaakmaker en dus ook een pulsge-
wijze stimulatie van de smaakbeleving kan 
worden geregeld. Getrainde panelleden 
beoordeelden aan de hand van opnamen 
van tijd en intensiteit de smaakintensi-
teit van smaakoplossingen die werden 
bereikt door sterke sacharosepulsen af 
te wisselen met intervallen waarin weinig 
sacharose werd toegediend (zie foto). 
De netto sacharoseconcentratie van elk 
profiel was 4%. De intensiteit van de zoete 
smaak werd vergeleken met die van een 
constante referentieoplossing bestaande 
uit 4% sacharose.

Door een gelaagde, niet-homogene distributie van smaakmakers is het mogelijk om met minder 

suiker of zout toch de smaakbeleving te behouden. Dit verschijnsel van smaakversterking door 

pulsering is onderzocht op toepasbaarheid in voedingsmiddelen en dranken. Positieve uitkomst 

is dat de timing van de smaakafgifte niet van belang blijkt voor de toename van de smaak. 

Verschillen tussen mensen bij kauwen en afbraak in de mond, maar ook structuurgebonden 

afbraakverschillen blijken geen invloed te hebben. 
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Figuur 2. Tijd en intensiteit van een monster met pulsgewijze (rode lijn) en continue sacha-
rose-afgifte (blauwe lijn; fout: standaardfout) zoals gemeten door 18 getrainde panelleden in 
tijd en intensiteit. 
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Figuur 1. Homogene en niet-homogene distributie 
van sacharose in agaragar/gelatine-gels; de gels bevat-
ten dezelfde sacharoseconcentratie (10 %), maar niet-
homogene gels worden als 20% zoeter ervaren dan de 
homogene gels [1]. 
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De profielen met pulsgewijze toediening 
werden als zoeter ervaren dan het refe-
rentieprofiel met constante hoeveelheid 
sacharose. De toename varieerde (8-14%) 
en was afhankelijk van de duur van puls 
en interval. Normaliter worden smaakop-
lossingen na langdurige aanbieding min-
der intens waargenomen. Deze afnemen-
de gevoeligheid wordt smaakadaptatie 
genoemd. Volgens een hypothese wordt 
smaakversterking door pulsering veroor-
zaakt door de korte onderbrekingen in de 
smaakstimulatie. Interessant was dat de 
intensiteit van de zoete smaak in de loop 
van de tijd toenam in zowel de monsters 
met pulsgewijze als de monsters met 
continue afgifte (figuur 2) [4]. Dit was in 
tegenspraak met de adaptiehypothese 
omdat deze een mindere toename of juist 
afname van intensiteit voor de constante 
stimulus voorspelt. 

Hypothese 2: overschatting
Een alternatieve hypothese is dat het 
ervaren smaakcontrast tussen hoge en 
lage concentratie stimuli een overschat-
ting van de werkelijke smaakconcentratie 
in de hand kan werken. Dit werd eerst 
getest door de pulsatieperiode (puls + 
intervallengte in sec) te meten waarmee 
smaakimpulsen niet meer werden waar-
genomen en begonnen samen te vallen 
in een gelijkblijvende perceptie (de zoge-
naamde ‘smaakfusieperiode’; SFP). 
Vervolgens moesten de panelleden 
de intensiteit van de zoete smaak van 
monsters met pulsgewijze afgifte beoor-
delen bij pulsatieperioden onder (SFP/2; 
onbewust), op en boven (2*SFP; bewust) 
hun individuele SFP in vergelijking met 
de intensiteit van de continue referentie. 
Bij het beoordelen van de intensiteit van 
de zoete smaak werden monsters met 
pulsgewijze afgifte als ongeveer 20% 
zoeter ervaren dan het referentiemonster 
met continue afgifte. Er werd echter geen 
verschil in intensiteit van de zoete smaak 
waargenomen tussen monsters met 
pulsgewijze afgifte onderling [4]. Met 
andere woorden, of het smaakcontrast 
nu bewust (2*SFP) of onbewust (SFP/2) 
werd waargenomen, dit had geen invloed 
op de toename van de intensiteit van de 
zoete smaak.
De resultaten wijzen op het vergrotende 
effect van pulsgewijze stimulatie met 
smaakmakers: wanneer de toename op 
onbewust niveau plaatsvindt, merkt de 
consument niets van de productverande-
ring en zal hij de smaak van het gelaagde 
product zelfs als intenser ervaren. 

Overigens werd geen adaptatie-effect 
waargenomen tijdens de meer dan 40 
pulsgewijze stimulaties. Dit overstijgt 
vaak de tijd die het voedsel in de mond 
aanwezig is. 

Bruikbare techniek
Niet-homogene distributie van zout 
is inmiddels toegepast bij brood- en 
gelproducten. Mede op basis daarvan 
kunnen we concluderen dat niet-homo-
gene distributie van smaakmakers een 
bruikbare techniek is om maximaal 20% 
zout- of suikerreductie te compenseren. 
Omdat de tijdsduur bij pulsgewijze rege-
ling van de smaak in vloeibare producten 
mag variëren, wijst dit er bovendien op 
dat ook in vaste producten de exacte 
timing van de smaakvrijgave niet cruciaal 
is voor de toename van smaak. Dit kan 
bijvoorbeeld de persoonlijke verschillen 
in voedselverwerking in de mond (kracht 
en frequentie van kauwen, vermenging 
met speeksel, bolusgrootte) of struc-
tuurgebonden (orale) afbraakverschillen 
compenseren waardoor variabele patro-
nen van smaakvrijgave in producten kun-
nen ontstaan. 
De volgende stap is om in samenwer-

king met de voedingsmiddelensector 
en dankzij de ontwikkelde inzichten en 
technologie, te komen tot ontwikkeling 
van smaakvolle voedingsmiddelen met 
minder zout en suiker.
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Panelleden krijgen testvloeistof in de mond toegediend en beoordelen de smaakintensiteit 
van de testvloeistof.

Fo
to

: N
IZ

O
 fo

od
 re

se
ar

ch

VMT_016-017.indd   17 22-07-2010   14:33:25


