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Ingrediënt & Product
Thema: Textuur

Veranderingen in vetgehalte of -samen-
stelling, hoeveelheid suiker en zout en 
percentage eiwitten of vezels leiden tot 
veranderingen in de textuur van produc-
ten. Een deel van de consumenten wil 
voor zijn gezondheid best meer uitgeven 
aan een ‘light’ of vezelverrijkt product, 
als het maar net zo lekker is. Textuur is 
een belangrijke bepalende factor voor 
smaak vanwege het mondgevoel. Knap-
perigheid, stevigheid, kleverigheid en 
kauwbaarheid zorgen voor smaakbele-
ving. Het is voor voedingsmiddelenfabri-
kanten de uitdaging om producten met 
minder vet, suiker, zout of meer vezels 
net zo lekker te maken als hun origine-
len. Textuur-analysers zijn daarom een 
belangrijke schakel in herformulering 
van producten.
 
Elastische kaasdraden
Van de leveranciers van textuuranalysers 
heeft Stable Micro Systems apparatuur 
om textuureigenschappen als indruk-
baarheid, kleverigheid, snijdbaarheid of 
rekbaarheid op voedingsmiddelen te tes-
ten. Voor diverse toepassingen zijn pro-
bes of accessoires ontwikkeld. Een bij-
zondere is een applicatie voor het bepa-
len van de elasticiteit van kaasdraden bij 
gesmolten kaas. 
Met name bij pizza’s willen fabrikanten 
niet dat de consument met één beet alle 
kaas meesleurt. De kaas moet mooi ver-
smelten, draden trekken, die bij het uit-
rekken voorzichtig breken (zie foto). Om 
dit soort eigenschappen van gesmolten 
kaas te meten, werd een speciale module 
ontwikkeld, zegt Conny van Loon, sales-
manager Benelux. “Om te meten hoe 

De consument heeft tijdens sensorisch onderzoek het laatste woord, maar voor textuuranalyse bij 

kwaliteitscontrole en productontwikkeling zetten voedingsbedrijven bij voorkeur speciale 

instrumentatie in. Dit geeft een reproduceerbaar resultaat en maakt het mogelijk om de textuur 

van bestaande producten objectief te vergelijken met die van afgeleide voedingsmiddelen met 

een lager vet- of suikergehalte of toegevoegde vezels. 

Meten textuur van light- en vezelverrijkte producten

Smaakmakende textuur 
analyses

Met name bij pizza’s willen fabrikanten niet dat de consument met één beet alle kaas mee-
sleurt.
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draderig de kaas is, gebruiken we een 
bekertje met kaas die we opwarmen in 
een magnetron of oven. Je kunt dan 
meten op de juiste temperatuur. We 
plaatsen een vorkachtige probe die je 
bovenaan vasthaakt in de analyser. Die 
gaat in het kaasbakje en trekt de gesmol-
ten massa uit elkaar. Hoe langer de dra-
den, hoe elastischer. Zo kun je bepalen of 
de kaas niet van de pizza wordt getrok-
ken als je het eet.” 

De probe is geschikt voor elk type smelt-
kaas, dus ook voor soorten met minder 
vet. Ingrediëntenleveranciers gebruiken 
de analyser volgens Van Loon ook om de 
draderigheid van in vet verlaagde, 
gesmolten kaas te meten. “De gebruiker 
kan hier met de software zelf testen voor 
ontwikkelen. Smelt de kaas niet zoals 
gewenst, dan kunnen ze de samenstel-
ling aanpassen.”  
Recent werd de analyser met een andere 
applicatie ook gebruikt voor de ontwik-
keling van een zoetstof met vezels, weet 
Van Loon. “Normaliter krijgt een cake 
gemaakt met zoetstof geen body. Een 
leverancier heeft daarom een vezelrijke 
soort ontwikkeld die een op een suiker 
vervangt. Met onze analyser is hij tot de 
juiste textuursamenstelling gekomen.”

Gezondere ‘boter’
Benelux Scientific levert vergelijkbare 
apparatuur voor textuuronderzoek. De 
smeerbaarheidsmodule van de textuur-
analyser van Brookfield voor margarines 
en dierlijke vetten, wordt ook gebruikt 
om de effecten van een gezondere vet-
zuursamenstelling op de textuur te 
onderzoeken, vertelt algemeen directeur 
Randy Israël. Uit testen blijkt dat verla-
ging van het gehalte dierlijke vetten en 
verhoging van de onverzadigde vetten 
ten koste gaat van de stevigheid, terwijl 
de smeerbaarheid verbetert.  
Israël verwijst naar een vergelijkende stu-
die voor vaststelling van de stevigheid en 
smeerkarakteristieken van boter en mar-
garine. Hiervoor is een aangepaste pene-
trometertest gebruikt. De testopzet is 
simpel. Gekoelde boter of margarine in 

een kegelvormig bakje wordt met een 
probe bewerkt en aangedrukt. De kracht-
uitoefening van de probe vervormt de 
boter of margarine. Dit gebeurt pas na 
een piekbelasting. Die ligt voor boter 
door de verzadigde dierlijke vetten dui-
delijk hoger dan voor margarine. Zodra 
het vervormen begint, is steeds minder 
kracht nodig om de boter of margarine 
weg te duwen. 
Om de smeerbaarheid tussen de twee te 
vergelijken, wordt de probe 4 mm in het 
product geduwd met een snelheid van  
1 mm/s en de belasting continu gemeten. 
Bij eenzelfde belasting als voor de boter 
komt de probe voor margarine dan 1 mm 
dieper in het product. Hieruit blijkt dat 
de stevigheid en smeerbaarheid bij boter 
en bij margarine aan elkaar gecorreleerd 
zijn. De studie bevestigt daarmee dat 
onverzadigde glyceriden de smeerbaar-
heid verhogen, wat het lastig maakt om 
gezondere ‘boter’ een boterachtige tex-
tuur te geven.  

Mondgevoel simuleren  
Anton Paar levert onder meer reometers 
om fysische stromingseigenschappen van 
materialen onder een kracht of spanning 
te meten. Er is recent een applicatie ont-
wikkeld om het mondgevoel reometrisch 
te analyseren. Niet ter vervanging van 
sensorisch onderzoek, stelt de leveran-
cier, maar wel als aanvulling hierop. 
Daarbij hebben instrumentele metingen 
het voordeel dat ze tegen lagere kosten 
en objectiever een indicatie geven van 
het mondgevoel. 
“Ondanks dat we ons niet direct op het 
vlak van textuuranalyse begeven, denk ik 
dat we iets interessants hebben”, zegt 
Joop van den Ouweland, area product-
manager van Anton Paar Benelux: 
“Namelijk de relatie tussen mondgevoel 
en tribologie (wrijvingskunde, red.).” Hij 
doelt op een studie in de Journal of Dairy 
Science over mondgevoel op basis van de 
relatie tussen de reologie van mayonaise 
en de wrijving tussen tong en keel tijdens 
het slikken. De slikervaring is namelijk 
mede bepalend voor het mondgevoel. 
“Voor dat onderzoek hebben we de tribo-
logiecel ontwikkeld, een accessoire die 
op onze MCR Physica Rheometer is te 
gebruiken.” 

Tribologiemetingen mayonaises 
In het onderzoek werden drie mayonaises 
vergeleken: een op yoghurtbasis met 
23% vet, een variant met 70% vet en een 
volvette mayo met 80% vet. Uit reologi-

sche analyse van de drie soorten kwamen 
behoorlijke verschillen naar voren. Zo is 
veel minder druk nodig om de vette 
mayonaise te laten stromen dan de  
light-variant. 
De werking van de tong en het meten van 
de wrijving bij het slikken werden gesi-
muleerd met een elastomeer. Hiervoor 
werd rubber gebruikt. Uit deze meting in 
de tribologiecel bleek dat vettere mayo-
naise veel minder weerstand oproept bij 
slikken. De mayo glijdt veel gemakkelij-
ker door de keel. Interessant is dat de 
reologie- en tribologiemetingen bij 
elkaar opgeteld data genereren die goed 
vergelijkbaar zijn met resultaten van sen-
sorisch onderzoek. De reologische gege-
vens correleren met factoren als kauw-
baarheid en de afbraak van de structuur. 
De tribologische gegevens matchen met 
de gewaarwording bij het slikken.
In het geval van mayonaise corresponde-
ren de frictiefactoren met de sensatie van 
minder romig (yoghurtmayo), romig (vet-
gereduceerde mayo) en zeer romig (ech-
te mayo). Daarmee kunnen gecombi-
neerde reologische en tribologische 
metingen dus een voorspellende waarde 
hebben voor uitkomsten van sensorisch 
onderzoek naar vergelijkbare producten 
met verschillende vetsamenstellingen. 

Visco-elasticiteit van pasteibakjes
TNO in Zeist gebruikt onder meer tex-
tuuranalysers en reometers voor project-
matig textuuronderzoek voor het 
bedrijfsleven. Steeds vaker werken de 
onderzoekers aan oplossingen om het 
effect van een andere ingrediëntensa-
menstelling op het eindproduct te voor-
spellen. Bedrijven krijgen advies hoe ze 
hun receptuur zo kunnen aanpassen dat 
de gewenste textuur ontstaat. Aan tex-
tuurspecialist en senior onderzoeker 
Albert Jurgens de vraag of dit hem voor 
bijzondere uitdagingen stelt. “Op appa-
ratuurgebied niet. Onze onderzoeksme-
thodes zijn afhankelijk van de vraagstel-
ling en niet specifiek gerelateerd aan het 
gezondheidsvraagstuk. Onderzoek aan 
een karamel of een pasteibakje is totaal 
verschillend, maar voor de invloed van 
meer vezels, minder suiker of minder ver-
zadigde vetten op de structuur van een 
product kunnen we prima uit de voeten 
met onze bestaande apparatuur.”  
In het laboratorium bootst TNO na welk 
effect toevoeging of weglating van een 
bepaald ingrediënt heeft op bijvoorbeeld 
de samenhang in de deegmatrix. Voor de 
bakkerijsector loopt er momenteel een 

‘Bedrijfslaboratoria hebben 
niet de expertise om het een 
stap fundamenteler te trekken’
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development-setting zou gebruiken. Via 
onze methode komen ontwikkelingsafde-
lingen snel tot de conclusie dat ze voor 
de juiste textuur in een heel ander gebied 
moeten zitten. Leveranciers en fabrikan-
ten kunnen met dat inzicht snel hun 
ingrediënten screenen en de optimale 
samenstelling bepalen. Ze zien direct hoe 
ze de receptuur moeten aanpassen als ze 
suikers door een alternatief als vezels wil-
len vervangen.” 
Heel soms komt het voor dat modules 
voor textuuranalyses worden aangepast 
vanwege een onderzoeksvraag. “Zo heb-
ben we tien jaar terug voor vetreductie 
een module ontwikkeld die nu commer-
cieel verkrijgbaar is bij de leverancier 
Stable Microsystems als multi-extrusie-
cel”, besluit Jurgens. 

Kijken wat de consequenties zijn voor het 
samenstellen van het product als je min-
der ingrediënten en andere ingrediënt-
samenstellingen gebruikt. Als we op fun-
damenteel niveau voldoende weten over 
de eiwitinteractie, dan vertalen we dat 
naar het eind product.” 

Fundamenteler trekken
Met dit wetenschappelijke inzicht kun-
nen fabrikanten veel gemakkelijker hun 
recepturen aanpassen. De black box – 
schepje meer hier, snufje meer daar – 
wordt een white box: “Veel bedrijfslabora-
toria zijn gericht op development”, weet 
Jurgens. “Ze hebben niet de expertise om 
het een stap fundamenteler te trekken. 
Neem het onderzoek naar korstdeeg om 
pasteibakjes te maken. Dat is een lastig 
product waaraan moeilijk te meten is. 
Productontwikkeling gaat de receptuur 
aanpassen en pasteitjes bakken. Wat niet 
goed is, wordt afgekeurd. De vraag is of 
je er zo komt.” 
Volgens Jurgens is dit vaak niet het geval. 
“Als productontwikkelaars niet begrijpen 
waarom een product steeds mislukt, vin-
den ze nooit de oplossing. Wij kijken 
naar de functionaliteit in referentiepro-
ducten en hoe dat doorwerkt in de per-
ceptie, in dit geval textuur. We leggen die 
interacties goed vast. Daarvoor moet je 
weten welke variëteit er in de ingrediën-
ten zit en welke functies dat geeft in de 
textuur. Dat kan betekenen dat je op 
totaal andere concentraties van bijvoor-
beeld vezels uitkomt dan je ooit in een 

project om de effecten van minder verza-
digde vetten in bladerdeeg op de textuur 
te onderzoeken. “In dit geval is een 
methode ontwikkeld om de textuur van 
pasteibakjes te kunnen onderzoeken in 
ons fysicalab. Dit onderzoek is niet open-
baar. Bij dit soort projecten doen we niet 
alleen onderzoek naar de eindproducten. 
We kijken met name naar het effect van 
een andere ingrediëntensamenstelling 
op de fysische eigenschappen van de 
receptuur.”
Bij verlaging van het aantal suikercalo-
rieën in een product waarin eiwitaggre-
gatie een grote rol speelt, doet TNO 

fundamenteel onderzoek naar analyse-
methodes om bijvoorbeeld de visco-elas-
ticiteit te bepalen.
Jurgens: “We voeren in een reometer bij 
heel kleine krachten analyses uit om 
informatie te krijgen over de elastische 
eigenschappen van eiwitten. Dat is heel 
wat anders dan een textuuranalyse van 
een eindproduct. Daar gaat het om bijt-
kracht, stugheid, stevigheid. Texturen die 
de consument ook kan ervaren. We gaan 
dieper en haken in op ingrediëntniveau. 

Vincent Hentzepeter
V. Hentzepeter is freelance journalist

‘Het is lastig om gezondere 
‘boter’ een boterachtige 
textuur te geven’
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De module voor het testen van de elasticiteit 
van gesmolten kaas van Stable Micro 
Systems.

Compressie van brood bepalen met de 
textuuranalyser van Brookfield.

Opstelling van een reometer uit de MCR 
Physica-serie van Anton Paar. Close-up toont 
een oliemonster op een Peltier-element om 
de stromingseigenschappen te meten.   
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