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Ingrediënt & Product 
Thema: Authenticiteit

Niemand vindt het prettig om bedrogen 
te worden, en zeker niet als het dagelijks 
voedsel betreft. Voor zowel producenten, 
verwerkers, retail, importeurs/expor-
teurs, autoriteiten als consumenten, is 
vertrouwen in de vorm van eerlijkheid in 

de handel onontbeerlijk. Slechts enkele 
fraudeurs kunnen de markt immers voor 
een grote groep oprechte spelers in korte 
tijd bederven. Oprechte marktpartijen 
lopen hierdoor schade op, en/of verliezen 
omzet door unfaire marktcompetitie en 

reputatieschade. Schattingen van de 
jaarlijkse wereldwijde verliezen door 
fraude met voedingsmiddelen liggen 
rond de 50 miljard dollar, waarbij 
geschat wordt dat met 5-7% van alle goe-
deren wordt gefraudeerd. Volgens een 

Hoe is de biologische status van een product aan te tonen? Door de bijbehorende documenten te 

controleren, maar ook door analytische technieken. Kwaliteitskenmerken zoals biologisch, 

duurzaam en diervriendelijk zijn ook vast te stellen aan de hand van merkers. Een overzicht van de 

mogelijkheden. 

Analytische verificatie voor-
vaststellen authenticiteit

In het laboratorium van het Rikilt 
worden de analyses van de eieren 
uitgevoerd.
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rapport van de Organisation for Econo-
mic Cooperation and Development 
(OECD) voeren kiwi’s, geconserveerde 
groente, melkpoeder, boter, babyvoe-
ding, alcoholhoudende dranken en 
oploskoffie de lijst met fraude-doelwitten 
aan. 

Geschiedenis product herleiden
Kwaliteit van voedingsmiddelen heeft 
tegenwoordig steeds meer te maken met 
moeilijker grijpbare aspecten, zoals de 
plaats van productie (bijvoorbeeld geo-
grafische herkomst in relatie tot food 
miles), wijze van productie (biologisch, 
diervriendelijk, duurzaam, halal), en 
bepaalde vormen van processing. 
Op dit moment worden vooral track-and-
trace methoden zoals barcoding, RFID en 
documentcontroles toegepast om de 
geschiedenis van producten te herleiden. 
Analytische verificatie kan een waarde-
volle ondersteuning zijn in dit proces.
Het idee achter beide strategieën is dat 
er, impliciet en/of expliciet, informatie 
wordt meegedragen door het product of 
de verpakking, die verificatie van de 
identiteit/integriteit van het product op 
elk punt in de keten mogelijk maakt. 

Drie toepassingen
In het analytisch authenticiteitsonder-
zoek, waarin Rikilt (Wageningen UR) zich 
heeft gespecialiseerd, wordt gezocht 
naar verschillende, complementaire ana-
lytische strategieën om de integriteit van 
producten vast te stellen. Dit vraagt om 
een grote variëteit geavanceerde analyti-
sche tools in combinatie met chemome-

trie (statistische modellen). Wat technie-
ken betreft valt te denken aan onder 
meer GC(-MS), LC(-MS), PTR-MS, ICP-
MS, IR-MS, SELDI-TOFMS, NMR, Infra-
rood-technologie, optische en DNA-
gebaseerde methodologie. We belichten 
drie speciale toepassingen van dit type 
onderzoek: de verificatie van biologische 
producten, van duurzaam-geproduceer-
de producten en van de typiciteit van een 
specialty product zoals manuka-honing.

Verificatie van biologische producten
In 2009 en 2010 heeft Rikilt een methode 
ontwikkeld die het mogelijk maakt om de 
identiteit van biologische eieren te veri-
fiëren. De methode is gebaseerd op de 
vingerprint van de verschillende geelpig-
menten (carotenoïden) in de eieren. 
Deze geelpigmenten worden geanaly-
seerd met behulp van hoge druk vloeistof 
chromatografie (HPLC). Het verschil tus-
sen biologisch en niet-biologisch is de 
verhouding van de verschillende geelpig-
menten die van nature in het voer aanwe-
zig zijn en die in het geval van niet-biolo-
gisch soms worden toegevoegd.
Wereldwijd is dit een van de weinige 
methoden die in de praktijk bruikbaar 
zijn om de biologische productie in het 
eindproduct te controleren. De methode 
heeft hierdoor als wetenschappelijke 
noviteit veel interesse gewekt in de 
wetenschappelijke wereld, maar er is 
ook veel vraag vanuit de praktijk. De 
methode werd in 2010 met succes geva-
lideerd met Nederlandse en Nieuw-Zee-
landse eieren en de resultaten zijn eer-
der dit jaar gepubliceerd in het weten-

schappelijke tijdschrift Food Chemistry 
(1). De database omvat inmiddels vol-
doende bedrijven om de methode in de 
praktijk toe te passen. Hiervan maken 
certificeerders, ngo’s, pluimveehouders 
en tussenhandel dankbaar gebruik. De 
methode wordt dit jaar in het EU Net-
work of Excellence MoniQA internatio-
naal getoetst, waarbij er eieren worden 
verzameld in Noorwegen, Oostenrijk, 
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 
Italië, Portugal, Griekenland, Israël, 

China en Canada. Doel van het onder-
zoek is om na te gaan of de methode 
ook bruikbaar is voor eieren geprodu-
ceerd in deze landen.
Na de eieren zijn er vergelijkbare metho-
den ontwikkeld voor biologisch leghen-
nenvoer, en ook deze methoden zijn 
inmiddels operationeel. Rikilt-onderzoe-
kers werken nu aan de ontwikkeling van 
methoden om onderscheid te maken tus-
sen biologische fruit-, groente-, en 
graansoorten. Daarnaast werken de 
onderzoekers aan analytische methoden 
om vleesproducten met verschillende 
dierenwelzijnskwalificaties (biologisch 3 
sterren, scharrel 2 sterren, scharrel 1 ster, 
en regulier) te karakteriseren.

Analytische verificatie voor-
vaststellen authenticiteit

‘Het geschatte jaarlijkse 
wereldwijde verlies door fraude 
ligt op 50 miljard dollar’

Figuur 1. Spectrum van de vluchtige stoffen van palmolie afkomstig 
uit West-Afrika en Zuidoost-Azië gemeten met behulp van Proton 
Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS).

Figuur 2. Spectrum van manuka- en acaciahoning bepaald met 
behulp van nabij infrarood spectroscopie (NIRS).
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vergelijking van een spectrum van manu-
ka- en acaciahoning is weergegeven in 
figuur 2. Er is een duidelijk verschil, 
waarbij het gebied van 400-700 nanome-
ter met name een indicatie is voor de 
kleur, 1.500-1.900 meter voor het water-
gehalte, en 2.000-2.400 nanometer voor 
het verschil in suikersamenstelling. Als 
screeningstechniek was NIRS goed bruik-
baar om onderscheid te maken tussen 
manuka en de andere honingsoorten, 
aangezien alle niet-manuka honingsoor-
ten consequent als niet-manuka geclassi-
ficeerd werden.
Wat bevestiging betreft gaf NMR met 
name inzicht in de concentraties van de 
antibacteriële stof methylglyoxal, het-
geen een eerste indicator is voor echte 
manuka-honing. 
Pollenanalyses op basis van microscopie 
worden in de praktijk ook toegepast voor 
de verificatie van honing (zie figuur 3). In 
deze figuur zijn de pollen van een zonne-
bloemhoning uit de set te zien, waarin 
naast de zonnebloempollen ook pollen 
van lavendel, zonneroosje en eucalyptus 
aanwezig zijn. Deze samenstelling is 
karakteristiek voor zonnebloemhoning 
afkomstig uit het Middellandse Zee-
gebied. 

HACCP
Analytische verificatie staat niet op zich-
zelf, maar complementeert HACCP 
gericht op economisch gemotiveerde ver-
valsingen (EMA: economically motivated 
adulteration) en administratieve contro-
les. Analytische verificatie kan in het 
geheel extra zekerheid bieden als het 
gaat om economische belangen, en met 
name steekproefsgewijs worden toege-
past. Er gaat dan ook een preventieve 
werking vanuit. 
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onder andere aldehyden, ketonen en 
alcoholen gemeten. 
Duurzaam en conventioneel geprodu-
ceerde palmolie uit Maleisië, Indonesië, 
West-Afrika en Zuid-Amerika werd 
geanalyseerd en vingerprints werden sta-
tistisch vergeleken. Een voorbeeld van 
een vingerprint is weergegeven in figuur 
1. Het bleek goed mogelijk om onder-
scheid te maken op basis van de vinger-
prints. Bijvoorbeeld: indien er onder-
scheid werd gemaakt tussen Zuidoost-
Azië en West-Afrika werd 100% van de 
monsters op basis van de vingerprints 
correct geclassificeerd (2). Op vergelijk-
bare wijze worden dezelfde, maar ook 
andere intrinsieke merkers, toegepast 
om de herkomst en de wijze van produc-
tie (duurzaam vs. conventioneel) te veri-
fiëren.  
 
Typiciteit: Manuka-honing
Manuka is een struik die van dezelfde 
familie als de Australische ‘tea-tree’ 
afstamt. Zij staat ook wel bekend als de 
Nieuw-Zeelandse ‘ti-tree’. De nectar die 
door bijen uit de Nieuw-Zeelandse manu-
ka-bloemen wordt verzameld en omgezet 
in honing, heeft wetenschappelijk aange-
toonde antibacteriële eigenschappen. De 
beperkte productie en de speciale eigen-
schappen van de honing maken dat een 
prijs van €60 per pot van 250 gram geen 
uitzondering is. De hoge toegevoegde 
waarde maakt dat dit product gevoelig is 
voor fraude, terwijl de fraude moeilijk 
detecteerbaar is. Het Rikilt heeft daarom 
gezocht naar een geschikte analytische 
techniek om monoflorale honing, zoals 
manuka-honing, te onderscheiden van 
andere honingsoorten. Daartoe werden 
verschillende analytische vingerprints 
van circa 30 voor de Nederlandse markt 
beschikbare manuka-honingmonsters 
vergeleken met die van ongeveer 50 
andere honingmonsters van 17 monoflo-
rale soorten. Nabij infrarood spectrosco-
pie (NIRS), NMR, microscopie en de  
eerder genoemde PTR-MS werden toe-
gepast. De methoden verschaften 
verschil lende, elkaar complementerende 
informatie. 
NIRS is een in de levensmiddelenindus-
trie veel toegepaste analysetechniek. Zijn 
snelheid en prijs maakt het een uitste-
kende screeningstechniek. NIRS meet 
niet direct de chemische samenstelling 
van een product, maar deels ook de 
structuur. De honingsoorten werden alle 
met behulp van NIRS gemeten in het 
golflengtegebied van 400-2.500 nm. De 

Duurzame productie: palmolie 
Wereldwijd is de palmolieproductie over 
de jaren gestegen ten gevolge van een 
toenemende vraag. De olie wordt gepro-
duceerd in tropische gebieden waarbij de 
zorg omtrent het behoud van de regen-
wouden bij de productie een rol speelt. In 
de Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO) zijn principes en criteria voor 
duurzame palmolieproductie vastgelegd. 
Certificering van de duurzame palmolie 
vindt met name plaats op basis van 
(document)controles. Analytische tools 
die de herkomst van bepaalde partijen 
kunnen bevestigen zouden een waarde-
volle aanvulling zijn. De natuurlijke varia-
tie in vetten en oliën maken dat een der-

gelijke authenticatie een flinke weten-
schappelijke uitdaging is. 
Het Rikilt werkt aan de ontwikkeling van 
methoden die verschillende aspecten van 
de duurzame productie belichten. Een 
eerste studie laat zien dat de geografi-
sche herkomst van de palmolie is vast te 
stellen met behulp van onder andere een 
vingerprint van vluchtige stoffen die 
razendsnel gemeten wordt met Proton 
Transfer Reaction Mass Spectrometry 
(PTR-MS). In de vingerprint worden 
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‘De methode is bruikbaar om 
de biologische productie in het 
eindproduct te controleren’

Figuur 3. Microscopisch beeld van pollen in zonnebloem-
honing. Betekenis van de letters (afkortingen van de 
Latijnse namen): Hel: zonnebloem, Lav: lavendel, Cis: 
zonneroosje, Eu: Eucalyptus. Deze samenstelling geeft 
aan dat er sprake is van een zonnebloemhoning uit het 
Middellandse Zee-gebied.
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