
vmt | 1 juli 2011 | nr 14/1514

Technologie & Techniek

De laatste jaren groeit de vraag naar 
mogelijkheden om de kwaliteit van kaas 
te verbeteren en te sturen. Daar is de 
vraag naar kaassoorten met een verlaagd 
vet- en zoutgehalte bijgekomen. De 
ontwikkelingen richting laagzout en 
laagvet kaas hebben invloed op een groot 
aantal aspecten van het kaasmaken. De 
focus bij ontwikkeling is gericht op het 
verbeteren van de smaak en textuur van 
de kaas, maar ook op het garanderen van 
optimale microbiële kwaliteit van het 
gefermenteerde product. 

Versnelde productontwikkeling
Voor consumenten is bij kaas, ook die 
met een verlaagd zout- en vetgehalte, de 
smaak het belangrijkst. Voor de smaak-
optimalisatie is gedetailleerde kennis van 
smaakkenmerken van groot belang, 
evenals begrip van de fysiologie van star-
terculturen en de (bio-)chemie van de 
vorming van smaakverbindingen. Voor 
een doeltreffende en gerichte verbetering 
van smaak (en textuur) is naast funda-
menteel onderzoek ook extensieve, syste-
matische screening van culturen en pro-
cescondities tijdens het werkelijke kaas-
maken vereist. Zo’n screening is 
normaliter een langdurig en kostbaar 
proces. Om screeningskosten te beper-

ken en meer variabelen te kunnen testen, 
zijn er modellen ontwikkeld waarin kaas-
condities nagebootst worden of het pro-
ces van kaasmaken in verkleinde vorm 
uitgevoerd wordt.  Lange tijd waren er 
echter geen specifieke en echt doeltref-
fende screeningssystemen beschikbaar 
waarin veel relevante parameters parallel 
getest konden worden. NIZO food 
research heeft de modellen MicroCheese 
en ScreenCheese ontwikkeld, die speci-
fieke aanpassing en sturing van smaak en 
textuur mogelijk maken. Met deze kaas-
modellen kunnen de onderzoekers cultu-
reverzamelingen screenen, procescondi-
ties variëren en gezondheids- en veilig-
heidsaspecten beoordelen. Op de 
modelkazen zijn snelle enzymatische, 
microbiële en compositorische analyse-
methoden uit te voeren. ScreenCheese 
kazen kunnen daarnaast ook sensorisch 

beoordeeld worden.
Met de nieuwe screeningstools is de pro-
ductontwikkeling te versnellen. Door een 
meer systematische aanpak is er boven-
dien een beter begrip van het complexe 
proces van kaasmaken en het rijpen.

Kaasmodellen op grotere en kleinere 
schaal

Het MicroCheese-model
NIZO heeft een protocol ontwikkeld voor 
de gelijktijdige productie van vele kaas-
jes in een microplaat met 96 wells die 
fungeren als een reeks van kaasbakken. 
In dit systeem kunnen 600 individuele 
kazen per dag worden geproduceerd. 
Elke ‘bak’ bevat 1,7 ml melk en kan  
afzonderlijk worden voorzien van sub-
straat (melk), ingrediënten of culturen, 
hetgeen kazen van 170 mg oplevert. Er 

De huidige trend richting de 

ontwikkeling van kaassoorten 

met een laag vet- en 

zoutgehalte vereist snelle 

screeningsmogelijkheden om 

een optimale kwaliteit te 

bereiken. Met efficiënte 

screeningsmodellen voor kaas 

kunnen de diverse aspecten 

van kaasproductie en -rijpen 

beter worden begrepen en 

voorspeld. 
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Close-up van MicroCheeser apparaat en roermechanisme.
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zijn protocollen ontwikkeld voor de pro-
ductie van Gouda-, Cheddar- en Swiss-
type minikaasjes. De uiteindelijke kaas 
komt wat betreft verzuring, vocht- en 
zoutgehalte, proteolyse, smaakprofielen 
en microstructuur bijzonder goed over-
een met kaas die op de gebruikelijke wij-
ze is geproduceerd. Het MicroCheese-
platform kan worden gebruikt voor de 
snelle screening van culturen, adjunct-
culturen of enzymen in kaas. De analyses 
die kunnen worden uitgevoerd zijn onder 
andere: het aantal cellen, enzymactivi-
teit, microstructuur, samenstelling en 
vorming van smaakverbindingen. 
Het verlagen van zout in kaas kan bij-
voorbeeld leiden tot problemen met 
ongewenste flora zodat producenten 
nieuwe strategieën voor kaasconserve-
ring moeten overwegen. Het Micro-
Cheese-model is geschikt voor veilig-
heidsstudies, bijvoorbeeld microbiële 
challenge-testen. Ook is het geschikt 
voor de analyse van de overleving en 
mogelijke groei van bederf en/of patho-
gene micro-organismen onder verschil-
lende verwerkingsomstandigheden of bij 
aanwezigheid van conserveringsmidde-
len.

Het productieproces
MicroCheeses worden geproduceerd met 
een speciaal ontwikkeld geautomatiseerd 
apparaat (zie foto). De wrongel wordt 
gesneden middels een computerge-
stuurd roermechanisme. Voor vele han-
delingen, zoals wassen en persen van de 
MicroCheeses, worden de microplaten 
gecentrifugeerd. Na de verzuring wordt 
aan ieder microkaasje pekeloplossing 
toegevoegd zodat het gewenste zoutge-
halte in de kaas wordt bereikt. De micro-
kaasjes worden gerijpt in de platen in een 

gasdichte folie onder stikstofatmosfeer. 
Rijping kan gedurende maximaal drie 
maanden bij elke gewenste temperatuur. 

Het testen van adjunctculturen voor nieuwe 
smaakprofielen 
Om de mogelijkheden van het Micro-
Cheese-model voor screening van star-
terculturen te onderzoeken, hebben de 
onderzoekers de impact van de toevoe-
ging van geselecteerde adjunct- en star-
terculturen in Goudse MicroCheese 
geanalyseerd (1). Hiertoe zijn drie ver-
schillende stammen als adjunctculturen 
toegevoegd tijdens Goudse MicroCheese 
bereiding. Van stam B1157 is bekend dat 
deze hoge a-ketozuur decarboxylase-
enzym (BcKAD) activiteit bezit, die 

betrokken is bij de vorming van bepaalde 
aldehyden die belangrijk zijn voor smaak, 
zoals 3-methylbutanal (2). Deze verbin-
ding is typisch voor Parmezaanse kazen. 
Daarnaast zijn er MicroCheeses geprodu-
ceerd met adjunctcultuur B2083, een 
B1157-derivaat waarin het gen voor 
BcKAD geïnactiveerd is, en met een stam 
NZ9000+ waarin BcKAD overgeprodu-
ceerd werd. 
Na 41 dagen rijpen bevatten de Micro-
Cheeses (zie figuur 1) die werden gepro-
duceerd met B1157 en NZ9000+ respec-
tievelijk 7,6- en 5,3-voudige niveaus met 
3-methylbutanal in vergelijking met de 
controle-MicroCheeses, terwijl de B2083 
stam tot lage niveaus leidde. Deze bevin-
dingen laten zien dat met het Micro-

Wetenschap

Figuur 1. Vorming van 3-methylbutanal in Gouda MicroCheese gepro-
duceerd met verschillende adjunctculturen.

Figuur 2. Boven: Groei van C. tyrobutyricum in Gouda MicroCheese als 
gevolg van zoutverlaging na 6 weken rijpen bij 17 °C. Gene copy 
aantallen/g kaas zijn weergegeven. Onder: Boterzuurvorming in Gou-
da MicroCheese na contaminatie met 0, 5 of 25 sporen/ml melk van C. 
tyrobutyricum in relatie tot zoutreductie na 6 weken rijpen bij 17 °C.

Tabel 1. Kenmerkende bacterie- en samenstellingsgegevens van ScreenCheeses. 
Mesofiele starters (Mesoph.) en thermofiele adjunct starters (Lb.) zijn geteld (n.d. = 
not detected, i.d.m. = in dry matter).

Cultuur Lactose 
(5) 24h

Mesofiele 
aantallen
24h (cfu/g)

Lactobacillen
24h (cfu/g)

Vocht (5) Vet (% 
i.d.s.)

Zout (% 
i.d.m.)

pH

LD-starter n.d. 8,6*108 44,8 49,8 2,7 5,19

0-starter n.d. 3,7*109 44,5 49,5 3,0 5,15

LD-starter 

+ adjunct

n.d. 9,1*108 2,2*108 43,8 50,5 2,7 5,23
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opzichten overeen met hun grotere 
tegenhangers: starterculturen groeien uit 
in kenmerkende hoeveelheden, samen-
stelling en textuur zijn vergelijkbaar (zie 
tabel 1). Er ontwikkelen zich karakteris-
tieke smaakprofielen in vergelijkbare rij-
pingsperiodes (tot 16 weken). Het diffe-
rentiërend vermogen van dit screenings-
systeem wordt weergegeven in figuur 3: 
een ScreenCheese die werd geprodu-
ceerd met een thermofiele adjunctcul-
tuur (LH-B01), werd door keurders duide-
lijk herkend dankzij het smaakprofiel dat 
werd gekenmerkt door een intensievere 
en zoetere smaak en de afwezigheid van 
bittere smaak.  
Door de goed gestandaardiseerde proto-
collen wordt een goede reproduceerbaar-
heid en lage variatie in vochtgehalte 
behaald (vergelijkbaar met industriële 
kaasproductie). Het gebruik van de 
modellen, in combinatie met een evalua-
tie op pilotschaal, biedt een goede 
methodiek voor de selectie en optimali-
sering van culturen en processen.

DREAM (Design and development of realistic 
food models with well characterized micro- and 
macro-structure and composition) werd mede 
gefinancierd door de EU.
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Het MicroCheese-model bleek geschikt 
als instrument voor risicoanalyse na zout-
vermindering. 

Het ScreenCheese-model
Met ScreenCheese is het mogelijk maxi-
maal 30 kaasjes per dag te maken, ter-
wijl in een pilot plant normalerwijs 
slechts 4 tot 5 bakken per dag verwerkt 
kunnen worden. Het screeningssysteem 
is toegerust om het effect op smaak en 
textuur van verschillende startercultu-
ren, adjunctculturen, individuele micro-
biële stammen, enzymen, andere ingre-
diënten te bestuderen. Ook de invloed 
van parameters als verschillende zout- 
en/of vetgehaltes is te bestuderen. Per 
variant worden meerdere  kaasjes van 
ca. 300 g tot 1 kg geproduceerd. Deze 
schaalgrootte maakt het mogelijk sen-
sorisch onderzoek, maar ook instrumen-
tele analyses uit te voeren, zoals de vor-
ming van smaakverbindingen en ont-
wikkeling van textuureigenschappen 
tijdens de rijping.

Het productieproces
Het ScreenCheese-protocol bestaat in 
feite uit de productie van één grote hoe-
veelheid wrongel (bijvoorbeeld uit 200 
liter kaasmelk), waarna deze wrongel 
wordt verdeeld in porties van 2 tot 3 kg. 
De te testen ingrediënten, culturen en 
eventueel zout worden aan de vooraf uit-
gelekte wrongel toegevoegd en deze por-
ties worden dan in de vorm gebracht en 
geperst.  
Vervolgens wordt gepekeld en onder de 
gewenste omstandigheden in folie 
gerijpt. Er zijn protocollen beschikbaar 
voor Gouda-, Cheddar- en Swiss-type 
kazen. Het vet- en zoutgehalte kan naar 
wens worden ingesteld. 
Resultaten met ScreenCheese
De ScreenCheese kaasjes komen in alle 

Cheese-model de impact op het smaak-
profiel van een product bij wijziging van 
(adjunct-)starterculturen kan worden 
voorspeld. Een voordeel van het Micro-
Cheese model ten opzichte van een 
screening in vloeibare culturen is de veel 
grotere voorspellende waarde voor effec-
ten in kaas. 

De analyse van risico’s bij de vermindering 
van zout
Het MicroCheese-model is verder ontwik-
keld om een representatief model op te 
leveren voor het bestuderen van groei van 
bederfbacteriën tijdens het rijpen van 
kaas. In het door de EU gesubsidieerde 
project DREAM, werd kaasmelk opzettelijk 
besmet met Clostridium tyrobutyricum spo-
ren, een voor kaas relevante bederfbacte-
rie, en een potentieel risico wanneer bij-
voorbeeld het zoutgehalte in kaas wordt 
verlaagd (3,4). C. tyrobutyricum veroorzaakt 

overmatige gasvorming (het laat-los 
effect) en smaakafwijkingen in de kaas. 
De groei van de C. tyrobutyricum werd tij-
dens het rijpen van micro kazen met ver-
schillende zoutgehaltes geanalyseerd 
middels kwantitatieve PCR (qPCR) op een 
unieke DNA-sequentie van C. tyrobutyri-
cum. De resultaten bevestigden dat zout-
vermindering kan resulteren in een sterke-
re groei van C. tyrobutyricum. De hogere 
niveaus van boterzuur die werden geme-
ten in de MicroCheeses met een laag zout-
gehalte kwamen overeen met de mate van 
groei van C. tyrobutyricum (zie figuur 2). 
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Figuur 3.  
Sensorische keu-
ringsresultaten van 
ScreenCheeses 
gemaakt met ver-
schillende starters 
(DL-, O-) en adjunct-
culture LH-B01.

‘Het vet- en zoutgehalte kan 
naar wens worden ingesteld’
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