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Technologie & Techniek
Thema: Snel meten & analyseren

Het bevestigen van de (ongeschonden) 
identiteit van voedingsmiddelen is een 
belangrijk proces in het kader van eer-
lijkheid in de handel, voedselveiligheid 
(denk aan melamine) en behoud van 
consumentenvertrouwen. Slechts enkele 
berichten over ongeoorloofde modifica-
ties kunnen immers het consumenten-
vertrouwen schaden, met alle gevolgen 
van dien.
Een goede verificatiemethode is het tra-
ceren van producten in de keten. Maar 
dit is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld 

omdat eerder in de keten partijen niet 
goed gescheiden (kunnen) worden 
gehouden of omdat er sprake is van het 
bewust misleiden van handelspartners 
dan wel de consument om economisch 
voordeel te behalen. In dergelijke geval-
len kunnen analytische methoden uit-
komst brengen bij de verificatie van de 
identiteit.

Traditionele aanpak
De traditionele aanpak om de identiteit 
van voedingsmiddelen te verifiëren, is 

het gericht meten van componenten die 
specifiek zijn voor bepaalde (ongeoor-
loofde) toevoegingen. Zo mogen in verse 
roomboter geen verklikstoffen worden 
aangetroffen. Hoewel erg specifiek, 
wordt de lijst van componenten steeds 
langer als er meer en meer stoffen aan 
worden toegevoegd die mogelijk in het 
voedingsmiddel kunnen worden aange-
troffen.
Omgekeerd kan een authentiek product 
worden gedefinieerd met een range van 
enkelvoudige merkers. Aan onbekende 

Is een streekproduct werkelijk de Europees beschermde Boeren-Leidse kaas met sleutels? Of is het 

ei in het schap van de supermarkt biologisch geproduceerd? En zijn ingrediënten op het label wat 

ze zijn? RIKILT ontwikkelde een methode op basis van fingerprintprofielen die dergelijke claims 

kan verifiëren.

Fingerprint bewijst  
productidentiteit

Boeren-Leidse met sleutels heeft 
een specifieke fingerprint van 
vluchtige verbindingen. 

Foto: producentenvereniging Boeren-Leidse m
et Sleutels
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monsters kunnen dan eisen worden 
gesteld aan eiwit-, vocht- of suikerge-
halte. Toevoegingen zijn dan op te spo-
ren doordat het onbekende product niet 
aan de eisen van een ‘normaal product’ 
voldoet.
Bij het stellen van de producteisen dient 
rekening gehouden te worden met de 
biologische en technologische variaties, 
zodat er bandbreedte blijft voor verschil-
lende productieprocessen en producten 
uit verschillende regio’s. Het definiëren 
van een authentiek product is breder 
fraudegericht dan het meten van beken-
de componenten uit toevoegingen. Daar 
staat tegenover dat de gevoeligheid van 
methoden gebaseerd op het meten van 
slechts enkele componenten om verval-
singen op te merken, beperkt is.

Fingerprintanalyses
Met de huidige stand van analysetech-
nieken is het vaak eenvoudig om een 
groot aantal componenten in één analyse 
te meten. Binnen het RIKILT wordt op 
het vlak van authenticiteitsonderzoek 
gebruik gemaakt van moleculair spectro-
metrische technieken zoals gas- en vloei-
stofchromatografie gecombineerd met 
massaspectroscopie (GC-MS en LC-MS), 
inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-MS), bepaling van isotoop-ratio (IR-
MS), massaspectroscopie met proton-
overdracht ionisatie (PTR-MS), kernspin-
resonantie (NMR), en lichtspectroscopie 
(UV, VIS en NIRS).
Door de verhoudingen van de vele geme-
ten stoffen ook onderling te vergelijken, 
wordt veel meer informatie vergaard dan 
bij het vergelijken van iedere individueel 
gemeten stof. Hierbij kunnen ook, meer 
dan in het verleden, van nature aanwe-
zige (intrinsieke) stoffen worden betrok-
ken. Voor de verwerking van deze grote 
hoeveelheid meetgegevens is statistische 
verwerking (chemometrie) noodzakelijk. 
De gecombineerde resultaten van de 
analytische metingen en de chemometri-
sche verwerking zijn zogenoemde finger-
printprofielen.
Op basis van een set opgestelde finger-
printprofielen voor normale en afwijken-
de monsters kan een rekenkundig model 
worden opgesteld dat berekent welke 
chemische profielen toekomstige mon-
sters dienen te hebben om als ‘authen-
tiek’ te worden bestempeld. Op basis van 
een fingerprint is dus vast te stellen of 
een sinaasappel afkomstig is uit Spanje, 
boter uit Europa, een ei uit biologische 
of reguliere productie, Manuka honing 

daadwerkelijk Manuka honing is, wijn 
een bepaalde leeftijd heeft, ham werke-
lijk een ambachtelijke ham van bedrijf X 
is en vele andere zaken. 

Boerenkaas
Sinds 1992 bestaat de mogelijkheid om 
een Europese erkenning te verkrijgen 
voor streekproducten, waaronder de 
Beschermde Oorsprongs Benaming 
(BOB). Een van de eerste Nederlandse 
BOB-producten was de kaas Boeren-
Leidse met sleutels.
Om de identiteit van Boeren-Leidse met 
sleutels vast te stellen, heeft het RIKILT 
een methode ontwikkeld waarbij een 
fingerprint van dit streekproduct is vast-
gesteld aan de hand van vluchtige stof-
fen in de kaas. De fingerprint maakt dit 
streekproduct vergelijkbaar met andere 
komijnenkazen die ongeveer hetzelfde 
vetgehalte en dezelfde rijpingsduur heb-
ben. De typiciteit van Boeren-Leidse met 
sleutels is vastgesteld: welke van nature 
aanwezige karakteristieke componenten 
zijn typisch voor dit product? Tegelijker-
tijd kan daarmee ook de identiteit van 
het product worden geverifieerd. 

Resultaten
De resultaten van een dergelijk classifica-
tiemodel op basis van Partial Least Squares 
Discriminant Analysis met kruisvalidatie 
zijn weergegeven in figuur 1. Daarin wor-
den de overeenkomsten en verschillen in 
fingerprints van de kazen uitgedrukt in 
de positie van de kaas in de figuur. Kazen 
die op elkaar lijken qua fingerprint lig-
gen dicht bij elkaar, kazen die minder op 
elkaar lijken zijn juist verder van elkaar 
verwijderd. 
In de figuur valt op dat alle Boeren-
Leidse kazen dicht bij elkaar staan en qua 
locatie apart staan van de andere komij-
nenkazen. Daaruit blijkt de typiciteit van 
de Boeren-Leidse met sleutels; ze hebben 
dus een specifieke fingerprint van vluch-
tige verbindingen. Uit het onderzoek is te 
achterhalen om welke vluchtige stoffen 
het gaat. Kruisvalidatie liet zien dat de 
identiteit van alle Boeren-Leidse kazen 
correct wordt voorspeld met behulp van 
dit specifieke model. Ook alle overige 
kazen werden correct geclassificeerd. Er 
is dus goed onderscheid te maken door 
een veelvoud van gemeten componenten 
als fingerprint te combineren en de infor-
matie statistisch te bewerken. Hierdoor 
kan de identiteit van een dergelijke kaas 
betrouwbaar worden gekarakteriseerd of 
geverifieerd.

Brede toepassing
Naast het vaststellen van de typiciteit 
van producten heeft RIKILT voor andere 
toepassingen methoden ontwikkeld. 
Zo is het mogelijk om via brede vet- of 
eiwitprofilering de productsamenstelling 
te verifiëren, bijvoorbeeld om de inte-
griteit van melkpoeder, type olie, voer 
of pizzakaas vast te stellen. Ook kunnen 
op deze wijze biologische van reguliere 
producten worden onderscheiden (bij-
voorbeeld eieren, sinaasappels, melk en 
voer) en kan de geografische herkomst 
van producten worden geverifieerd (bij-

voorbeeld van boter, olijfolie en kaas).
Gewerkt wordt aan fingerprints voor 
andersoortige productiewijzen en pro-
cessing, zoals de verificatie van bijvoor-
beeld duurzame palmolie, halal vlees, en 
of vlees wel of niet ingevroren is geweest. 
Kortom, de aanpak van brede profilering 
gecombineerd met chemometrische 
modellen biedt veel mogelijkheden op 
het vlak van authenticiteits/integriteits-
onderzoek.

Saskia van Ruth
Dr. ir. S. van Ruth, clusterleider Authenticiteit en Nutriën-

ten, RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, WUR, 0317-

480250, saskia.vanruth@wur.nl

‘De techniek kent een brede 
toepassing, van biologisch ei 
tot halal vlees’
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Figuur 1.  Classificatieplot van Boeren-Leidse kaas met 
sleutels (rood) en overige komijnenkazen (blauw).
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