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Ingrediënt & Product

Het Rikilt, de Nederlandse onderzoeks-
organisatie voor voedselveiligheid, 
organiseerde onlangs het seminar ‘Food, 
glorious food – the authenticity of our food 
supply’. Wetenschappers en experts uit 
Nederland, Groot-Brittannië en de Ver-
enigde Staten gingen diep op het onder-
werp authenticiteit in. Authenticiteit is 
gekoppeld aan fraude, dat ontstaat wan-
neer twee producten op elkaar lijken, 
maar zeer verschillend zijn in prijs, bij-

voorbeeld bij biologische en niet-
bio logische eieren. Doug Moyer van de 
Michigan State University gaf aan dat 
food fraud een collectieve term is voor 
opzettelijke vervanging of toevoeging van 
voedingsingrediënten of het veranderen 
van foodverpakkingen met als doel de 
afnemer (producent of consument) te 

misleiden. De motivatie is voor econo-
misch gewin. In de VS is het lastig om 
food fraud te plaatsen: is het een foodge-
relateerde activiteit of is het een crimine-
le actie? Hoort het bij de FDA of bij de 
FBI? 
Moyer gaf verschillende voorbeelden van 
soorten food fraud. Melamine is een 
typisch voorbeeld van frauderen door een 
inferieur ingrediënt (melamine) toe te 
voegen aan een product (melk) voor eco-
nomisch gewin. In dit geval leidde de 
fraude ook tot een groot voedselveilig-
heidsschandaal (in China, red.). Kopiëren 
van populaire voedingsmiddelen, het 
veranderen van de houdbaarheidsdatum 
of een foute declaratie van de oorsprong 
zijn andere manieren om de authentici-
teit van voedsel aan te tasten. Precieze 
cijfers voor food fraud zijn er niet. De 
World Customs Organisation (WCO) 
rekende in 2004 uit dat 5 tot 7 procent 

van de wereldhandel illegale producten 
zijn. Dit cijfer geldt niet alleen voor food, 
maar omvat ook valse sigaretten. 

Streekproducten
Spreker Theresa Ekong van de Britse 
overheidsafdeling Milieu, Voeding en 
Landbouw (Defra) meldde dat de Britse 
overheid rond 1990 investeerde in een 
programma om methoden te ontwikke-
len die consumenten beschermen tegen 
food fraud. Ekong vertelde over een van 
de uitgevoerde projecten: British Beef 
Project. Via spoorelementen in het vlees 
konden de onderzoekers onderscheid 
maken tussen rundvlees uit Engeland en 
Schotland. 
René de Bruin van Streekselecties gaf de 
problematiek van Nederlandse streekpro-
ducenten weer. Hoe garandeer je dat een 
regionaal product uit regionale ingrediën-
ten bestaat? De Bruin gaf een voorbeeld 

Mozzarella met koemelk in 

plaats van buffelmelk, 

plantaardig vet in chocolade. 

Twee voorbeelden van voeding 

die niet authentiek is. 

Authenticiteit speelt ook een 

rol bij wilde of gekweekte zalm 

en of een ei biologisch is of 

niet. Het aantonen van 

authenticiteit is lastig vanwege 

de beschikbaarheid van 

authentieke monsters, een 

geschikte marker en 

wetgevingsissues. 

Seminar Rikilt over aantonen authenticiteit van voedsel

Hoe biologisch is biologisch?

‘De authenticiteit van 
voeding vereist nauwkeurige 
analysetechnieken’

Het Rikilt ontwikkelde een methode om de identiteit van biologische eieren te kunnen verifiëren.
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van de Brabantse vleessalade van de Lidl. 
Het hoofdingrediënt was plantaardige olie 
van soja. De kans dat de olie uit Brabant 
komt is heel klein. Op het etiket staat dat 
het product is gefabriceerd in de Europese 
Unie. Dat kan Brabant zijn. Volgens De 
Bruin zijn regionale producenten meestal 
kleine organisaties die liever een prakti-
sche oplossing hebben voor certificatie. 
“Het moet makkelijk te onderhouden en te 
organiseren zijn en niet te veel kosten.” De 
oplossing is het aanleggen van een dossier 
dat Streekselecties van tijd tot tijd contro-
leert. “We gebruiken andere al bestaande 
procedures voor certificaten, zoals  
die voor biologische producten en het Mili-
eukeur. Het dilemma is om de status van 
een streekproduct in de wet vast te leggen. 
Dat zijn lange bureaucratische, dus kost-
bare, trajecten. De oplossing is het verster-
ken van het huidige systeem en de com-
municatie verbeteren”, aldus De Bruin. 

Biologische eieren
Behalve een papieren administratie is het 
belangrijk om te verifiëren of de produc-
ten kloppen met de declaratie. De 
authenticiteit van voeding vereist nauw-
keurige analysetechnieken. Spectrofoto-
metrische technieken zoals FTIR, NIRS, 
RAMAN, NMR, SNIF-NMR en IRMS, fluo-

rescentie, UV-VIS spectroscopie. Andere 
technieken zijn GC-MS, LC-MS, PTR-MS, 
elektronische neuzen, DNA, ELISA en 
thermische analyse. 
Het Rikilt, organisator achter dit sympo-
sium, gaf een overzicht van de methodes 
waarmee de authenticiteit van voeding 
kan worden vastgesteld. Saskia Ruth, 
Head Research Cluster Authenticity and 
Nutrients van het Rikilt, vertelde dat het 
lastige bij de detectie van authenticiteit is 
dat de producten op elkaar lijken. Meer-
dere markers zijn daarom noodzakelijk. 
Ze vertelde over de succesvolle test voor 
biologische eieren. Het Rikilt ontwikkel-
de een methode om de identiteit van bio-
logische eieren te kunnen verifiëren. De 
fingerprint van de carotenoïden (carote-
nen en xantofyllen) in eieren wordt hier-
bij gebruikt om onderscheid te maken 
tussen biologische en reguliere eieren. 
De methode start met extractiestap, 
gevolgd door analyse met hoge druk 
vloeistofchromatografie. De fingerprints 
worden vervolgens opgeslagen in een 
database en uiteindelijk vergeleken met 
behulp van statistische methoden. In 
2009 testte het onderzoeksinstituut de 
methode in een studie met circa 2.000 
eieren waarbij drie verschillende analyti-
sche methoden (carotenoïden profile-

ring, vetzuurprofilering en isotoop ratio 
analyses) werden toegepast. 
De eieren zijn bij circa 50 Nederlandse 
pluimveehouderijen (biologisch, vrije  
uitloop, scharrel) verzameld. De bedrij-
ven zijn geselecteerd met hulp van het 
CPE en SKAL. Er werd ook rekening 
gehouden met de locatie en de bedrijfs-

grootte. Van ieder bedrijf werden drie-
maal drie eieren bij elkaar gevoegd voor 
ieder van de drie methoden. De carote-
noïde profilering gaf 100% juiste voor-
spelling van de identiteit (biologisch ver-
sus regulier) voor de biologische eieren 
in deze ‘training set’.

VMT besteedt in nr. 20 (30 september) meer 
aandacht aan het onderwerp authenticiteit.
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Hoe biologisch is biologisch?

Dionne Irving

Wild
De VWA voerde een onderzoek uit naar de authenticiteit van 
wild vlees met behulp van DNA-analyse. Het onderzoek liep 
in de winter van 2010. Handelaren in wild vlees en groothan-
dels werden bezocht. De VWA gebruikte peptide profiling 
voor het testen van rauw vlees en DNA-analyse voor verhitte, 
kant-en-klare producten. Uit de resultaten blijkt dat rauw 
vlees meestal wel authentiek is. De verwerkte producten 
daarentegen bleken niet altijd te bevatten wat ze beloofden, 
in het bijzonder patés gemaakt van hert en fazant. In 5 van 
de 14 en 4 van de 14 werd respectievelijk varken of kip aan-
getroffen.

Whisky
Per jaar wordt voor 3 miljard pond aan whisky verkocht, maar 
de Europese drankenassociatie schat in dat daarvan 25% nep 
is. Er zijn verschillende onderzoeken geweest die de smaak-
stoffen in authentieke en niet-authentieke whisky met elkaar 
proberen te vergelijken. Op het symposium werd de isotopen-
methode gepresenteerd. Het idee erachter is dat authentieke 
whisky een consistentere concentratierange van smaakstoffen 
heeft. De aanwezigheid van isotopen 2H en 18O zijn een 
maat voor de geografische origine van whisky en daarom 
geschikte markers. Een tweedimensionale stabiele isotopen-
plot toonde de mogelijkheid om nepwhisky uit China en 
Noord-Cyprus te onderscheiden van de Schotse variant. 
Bron: Meijer-Augenstein, W. et. al. 

Olijfolie
Olijfolie wordt geproduceerd door het fruit van olijfbomen 
mechanisch te bewerken. Extra virgin olijfolie is een hoog-
waardig product. De chemische compositie varieert meer dan 
andere plantaardige oliën vanwege onder andere de geogra-
fische origine en procescondities. Wanneer de olijfolie van 
een enkele variant olijven is gemaakt, wordt het gelabeld als 
monovarietal. Dit is een hoogwaardige olijfolie; deze vervan-
gen door een laagwaardige variant en het toch te verkopen 
als monovarietal is mogelijk lucratief voor een producent.

Om de authenticiteit van de monovarietal olijfolie te bepalen 
zouden specifieke markers voor elke olijfolie moeten worden 
bepaald. Dit is lastig omdat de samenstelling van olijfolie 
complex is. De meeste componenten variëren binnen de mar-
ges. Een multivariabele aanpak wordt aanbevolen waarbij 
een brede range van componenten wordt gebruikt als ‘de 
vingerafdruk’ van een olievariant. Dit betekent gebruik van 
veel data. 
De toepassing van chemometrie is volgens de onderzoekers 
onontbeerlijk. In de gepresenteerde studie bepaalden de 
onderzoekers het vluchtige profiel van olijfolie door het 
gebruik van Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry 
(PTR-MS) en chemometrie. De eerste resultaten om via deze 
methode de authenticiteit van olijfolie aan te tonen zijn veel-
belovend.
Bron: C. Ruiz-Samblás et. al.

Nog meer authentiek

Het Rikilt ontwikkelde een methode om de identiteit van biologische eieren te kunnen verifiëren.

‘5 tot 7 procent van de 
wereldhandel zijn illegale 
producten’
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