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Technologie & Techniek
Wetenschap

De smaakbeleving wordt positief beïnvloed door een sterk aroma. Belangrijk is het type, de 

concentratie en het afgifteprofiel van geurstoffen. De geur van een voedingsmiddel is belangrijk 

bij het bepalen of we het gaan eten of niet. Met analytische instrumenten worden 

aromaoplossingen op maat ontwikkeld om producten meer smaak te geven. 

Sterker aroma, meer smaak

Brandmeester’s is een kenniscentrum voor espresso, koffie, thee en alle bereidingsmethoden.
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Het menselijke reukvermogen is erg 
sterk. In minder dan een seconde kan 
een mens honderden verschillende geur-
stoffen waarnemen en beslissen of de 
geur positief of negatief wordt ervaren. 
Een neus is voorzien van meer dan 350 
sensoren waaraan de geurstoffen zich 
binden bij het binnendringen van de 
neus. Iedere sensor, olfactorische recep-
tor (OR) genoemd, kan zich binden aan 
verschillende geurstoffen. Iedere geur-
stof kan verschillende OR’s binden en 
activeren. De geactiveerde OR’s sturen 
signalen naar de hersenen waar het 
patroon van geactiveerde OR’s in een 
kenmerkende geur wordt vertaald. Daar-
om is het belangrijk dat voedingsmidde-
len de juiste geur krijgen.

Aromaoplossingen
Geurstoffen kunnen ook zeer sterke per-
soonlijke herinneringen oproepen. De 
vertaling van moleculaire informatie naar 
een emotionele herinnering kan leiden 
tot een reactie in het gedrag. Zo zal een 
prettige geur je naar de bron van geur 
lokken en zal een onaangename geur je 
bij de bron wegduwen. Deze reactie 
wordt geleid door het ‘limbische sys-
teem’ in de hersenen.
Geuren geven niet alleen versheid aan, 
maar geven ook een indicatie van de 
calorische waarde van een voedingsmid-
del. Daarmee bepaalt geur ons eetge-
drag. Met gebruikmaking van een nieuwe 
benadering waarbij MS Nose-technologie 
en olfactometrie worden gecombineerd, 
hebben de onderzoekers van NIZO food 
research het relatieve belang van aroma-
afgifteprofielen voor verzadiging en 
gevoel van genot vastgesteld.
De onderzoekers toonden aan dat de 
mate van retronasale afgifte van een aro-
ma (het aroma dat in de adem wordt 
afgegeven en dat na doorslikken wordt 

overgebracht naar de OR in de neus) een 
fysiologische eigenschap blijkt te zijn die 
een persoon kenmerkt. De mate van 
retronasale afgifte van een aroma is spe-
cifiek voor ieder voedingsmiddel. Door 
de eigenschappen van een voedingsmid-
del dusdanig aan te passen, kan de 

kwaliteit en de hoeveelheid van retrona-
sale aromastimulatie worden verhoogd. 
Hierdoor wordt een sterker gevoel van 
verzadiging en genot opgeroepen.

Vet
De maximale intensiteit van een aroma 
en het tijdelijke afgifteprofiel van een 
voedingsmiddel worden beïnvloed door 
de interactie tussen de aromamoleculen 
met de voedingsmatrix. Vetten zijn 
erkend als voedingsstoffen met het 
grootste effect op de aroma-afgifte. Vet-
ten werken als een ‘afvoer’ voor lipofiele 
geurstoffen. Een verlaagd vetgehalte 
heeft een groot effect op de verdeling van 
geurstoffen binnen een product en op 
afgifte hiervan bij consumptie. 
Met de MS Nose-technologie, het moni-
toren van retronasale afgifte van een aro-
ma, is aangetoond dat de in-vivo afgifte 
van de lipofiele verbinding ethylhexano-
aat evenredig afneemt met de oliecon-
centratie. Dat geldt ook voor de intensi-
teit van het aroma. Toepassing van 
dezelfde ethylhexanoaatconcentratie in 
producten met een hoog en een laag vet-
gehalte resulteert daarom in twee zeer 
verschillende producten met hoge en 
lage aroma-intensiteiten. 
Door het op verschillende wijzen toevoe-
gen van limoneen bevattende sinaasap-
pelolie aan koekjes (figuur 1), wordt de 
afgifte van limoneen beïnvloed tijdens de 
consumptie. Dat blijkt uit de vertraagde 
diffusie en de veranderingen in de inter-
acties tussen het aroma en de voedings-
matrix. De interacties worden bepaald 
door de gebruikte aromadrager (vrije 
olie, emulsie, encapsulatie op basis van 
sproeidrogen, figuur 1).

Geurstoffen
Het aroma heeft ook een sterk effect op 
de smaak van een voedingsmiddel. Hoe-
wel geurstoffen uitsluitend via de olfacto-
rische receptoren in de neus zijn waar te 
nemen, kunnen deze smaakachtige 
eigenschappen aannemen. Zo wordt de 
geur van vanille omschreven als ‘zoet’, 
terwijl de geur van boterzuur wordt 
omschreven als ‘zuur’. De reden voor dit 
verschijnsel is dat de sensorische signa-
len vanuit de smaak en olfactorische 
receptoren samen worden verwerkt in 
hetzelfde deel van de hersenen, de ‘orbi-
tale frontale cortex’ genoemd (1). 
Omdat we smaak- en geurstoffen altijd 
samen waarnemen als we een voedings-
middel consumeren (bijvoorbeeld vanil-
le-ijs), wordt een op waarneming geba-

seerde associatie gevormd tussen de 
smaak (zoet) en de geur (vanille). Deze 
associatie is zo sterk, dat de geur van 
vanille als zoet wordt waargenomen en 
dat toevoeging van een ‘zoet’ geurende 
geurstof aan een zoet smakend product 
de intensiteit van de zoetheid versterkt. 
Dit hebben onderzoekers van NIZO in 

samenwerking met TI Food & Nutrition 
aangetoond. Zij deden dit met behulp 
van de ‘zoet’geurende verbinding ‘iso-
amylacetaat’, ter versterking van de zoet-
heid van met sacharose gezoete oplos-
singen.

Micro-organismen
Om de intensiteit van de zoete smaak 
met zoetgeurende aroma’s in voedings-
middelen met een laag suikergehalte te 
versterken, wordt gebruik gemaakt van 
voor voedingsmiddelen geschikte micro-
organismen, zoals melkzuurbacteriën en 
gist. Micro-organismen produceren zeer 
diverse aromaprofielen na fermentatie en 
zijn eenvoudig te gebruiken voor het ont-
wikkelen van aroma’s in uiteenlopende 
voedingsmiddelen.
‘High throughput’-screenen van collec-
ties van bacteriestammen leidt tot de 
identificatie van stammen die een speci-
fiek gewenst aromaprofiel produceren. 
Voorbeelden van door micro-organismen 
geproduceerde zoetgeurende geurstof-
fen zijn isoamylacetaat en ethylacetaat. 
Door toepassing van de bacteriestammen 
die deze verbindingen produceren bij de 
fermentatie van yoghurt, ontstaat een 
clean label product. Een eenvoudige 
oplossing om de intensiteit van de zoet-
heid in natuurlijke, suikerarme yoghurt-
producten te versterken.

Gistprocessen
De juiste selectie van micro-organismen 
is ook belangrijk voor de vorming van 
aroma’s bij het gisten van bier. Het is 
belangrijk om giststammen te identifice-
ren die kleine hoeveelheden vicinale 
diketonen (VDK’s) produceren. VDK’s 
(diacetyl of 2,3-butanedion en 2,3-penta-
nedion) zijn normale producten van gist-

Sterker aroma, meer smaak

‘Vetten zijn erkend als 
voedings stoffen met het groot-
ste effect op de aroma-afgifte’

‘Micro-organismen produceren 
zeer diverse aromaprofielen’
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bier’, een biervergistingsplatform op een 
microschaal (5 ml) met giststammen in 
een biermatrix in microtiterplaten met 24 
welletjes. De productie van diacetyl en 
2,3-pentanedion werd gedurende een 
bepaalde periode in twee stammen 
gemonitord met behulp van MS Nose-
technologie (PTR-MS). Zoals weergege-
ven in figuur 2, tonen de giststammen 
verschillende niveaus in de productie van 
2,3-pentanedion en ook verschillende 
kinetica voor de reductie van diacetyl. 
Het screenen van giststammen in het 
‘microbier’ in combinatie met MS Nose-
technologie, biedt een goed instrument 
voor het selecteren van stammen met de 
gewenste aromaprofielen.
Gecontroleerde productie van aroma’s 

processen in bouwerijen, maar worden 
ook beschouwd als producten die een 
ongewenste invloed hebben op de smaak 
van biersoorten (2). Tijdens het gisten 
van bier worden  α-acetolactaat en 
α-acetohydroxybutyraat door de gistcel-
len uitgescheiden en chemisch omgezet 
in de off-flavours diacetyl en 2,3-penta-
nedion. De VDK’s worden vervolgens 
door de gistcellen gereduceerd tot de 
neutrale smaken 2,3-butanediol en 
2,3-pentadiol. De reductie van VDK’s 
door gist is een belangrijke, snelheidsbe-
palende stap in het gistingsproces.

Giststammen
Om snel en betrouwbaar giststammen te 
screenen, ontwikkelde NIZO een ‘micro-

Figuur 1. Voorbeeld van hoe de afgifte van limoneen vanuit het product in de adem, bij het 
consumeren van een koekje, is te wijzigen met NIZO emulsie- en encapsulatietechnologieën. 
De koekjes bevatten dezelfde hoeveelheid limoneen die als vrije olie in de koekjes is gebracht 
in de vorm van een emulsie of geëncapsuleerd met behulp van sproeidrogen. De verandering 
in de afgifte van het aroma in de adem tijdens de consumptie van het koekje wordt gemoni-
tord door MS Nose-technologie (bijv. PTR MS). 

Figuur 2. De productie van vluchtige stoffen (2,3-pentanedion en diacetyl) in giststammen 
(A, B en C) gemonitord door MS Nose-technologie (PTR-MS). De giststammen tonen verschil-
lende niveaus in de productie van 2,3-pentanedion en ook verschillende kinetica voor de 
reductie van diacetyl. 
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door micro-organismen is dus voor meer 
toepassingen te gebruiken dan voor aro-
ma- en smaakversterking. Ook off-fla-
vours in bier worden door dit principe 
onderdrukt. Selectie van de juiste stam-
men wordt mogelijk gemaakt door toe-
passing van een combinatie van specifie-
ke screeningfaciliteiten met een hoge 
productie en MS Nose-technologie.
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