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Ingrediënt & Product
Thema: Textuur

Wanneer iemand iets eet of drinkt, neemt 
hij de smaak waar via alle zintuigen. Wat 
de hersenen ervaren, kan worden beïn-
vloed door interacties tussen verschillen-
de zintuigen, bijvoorbeeld proeven en 
voelen. “Dat er een relatie is tussen tex-
tuur en smaak was al bekend”, zegt Mar-
kus Stieger, TIFN projectleider van Wage-
ningen Universiteit. Uit eerder onderzoek 
bleek dat bij het verhogen van de viscosi-
teit van een vloeibaar voedingsmiddel de 
waargenomen smaak vaak afneemt. Het-
zelfde geldt voor het verhogen van de 

hardheid van een voedingsmiddel. Stie-
ger demonstreert het aan de hand van 
een fruitsapje. “Een normaal glas sap 
(200 ml)  wordt lekker en zoet gevonden. 
Voegen we bijvoorbeeld meer dan twintig 
suikerklontjes toe, dan vinden de proef-
personen het veel te zoet. Voegen we 
gelatine toe aan deze oplossing waardoor 
een gel wordt gevormd, dan vinden de 
personen het wel weer lekker.” De reden 
voor dit effect kan zijn dat de suiker niet 
geheel vrijkomt in de mond. “Een deel 
van de suiker komt vrij, wat de smaak 
bepaalt. De rest slikken we door. De     
suikers dragen dan bij aan de calorie-
inname, maar niet aan de smaak.” 

Contrast in smaak                                      
De belangrijkste vraag in het project van 

Stieger was hoe de textuur en de struc-
tuur van een levensmiddel konden wor-
den gebruikt om de smaak te verbeteren. 
De bekende methoden om suiker en zout 
te verlagen,  zoals alternatieve ingrediën-
ten en smaakversterkers, vielen buiten 
het onderzoek. 
Een deelonderzoek richtte zich op het 
verschil in concentratie in zout en suiker 

in een voedingsmiddel. Het is gebaseerd 
op het principe van smaakcontrast. De 
waarneming van kleur is afhankelijk van 
de kleur van de omgeving. Een persoon 
blijkt een kleur intenser te beoordelen als 
het contrast met de omgeving groter is. 
De TIFN onderzoeksgroep onder leiding 
van Stieger vroeg zich af of dit principe 
ook toepasbaar was op smaak. “Door het 

De relatie tussen smaak en textuur in producten waar minder zout en suiker zit, was het 

onderwerp van een van de projecten van het Top Institute Food and Nutrition (TIFN), het 

samenwerkingsverband tussen wetenschap en industrie. De belangrijkste vraag was: hoe gebruik 

je textuur en structuur om de smaak van zout- en suikerarme producten te verbeteren? Het 

gebruik van contrasten in smaak blijkt veelbelovend.

Textuur en smaak gaan  
hand in hand

‘Het principe werkt het beste 
bij voedingsmiddelen met lage 
zout- en suikergehaltes’

Afbeelding 1. Een snee brood met een contrast in zoutconcentratie. De onderzoekers voeg-
den een kleurstof toe om de lagen met verschillende zoutconcentraties te visualiseren. Bron: 
Noort, M.W.J.; Bult, J.H.F.; Stieger,M.; Hamer, R.J.; “Saltiness enhancement in bread by inho-
mogeneous spatial distribution of sodium chloride” Journal of Cereal Science 52 (2010) 378-
386.
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desbetreffende ingrediënt niet homo-
geen maar inhomogeen te verdelen over 
het product wordt het product zouter of 
zoeter ervaren dan het in werkelijkheid 
is. Deze resultaten werden aangetoond in 
modelsystemen van brood en food gels. 
Een normale snee brood heeft overal 
dezelfde zoutconcentratie. Via verschil-
lende methoden hebben de onderzoe-
kers de zoutconcentratie gevarieerd in de 
boterham (afbeelding 1).                                    
Een hap van een boterham met een con-
trast in zout smaakt veel zouter dan de 
boterham met een constant verdeelde 
concentratie. De technologie is gepaten-
teerd. Door het principe toe te passen in 
brood, is een zoutverlaging van 30% 
mogelijk met behoud van smaak. “Het 
principe werkt het beste bij voedingsmid-
delen met lage zout- of suikergehaltes”, 
vertelt Stieger. “In die voedingsmiddelen 
kan de waargenomen zout- of zoetheid 
verdubbelen zonder dat er smaakverster-
kers hoeven te worden gebruikt.” Het 
principe van contrasterende concentra-
ties werkt ook met vet in een scala aan 
voedingsmiddelen.

Direct toepasbaar
Voor de industriële partners was het fijn 
dat het onderzoek leidde naar direct toe-
pasbare resultaten. Stieger weet dat de 

industriële partners de ontwikkelde tech-
nologie in hun productontwikkelingspro-
ces hebben opgenomen. 
De projectleider was enthousiast over de 
fundamentele kennis die uit het project 
rolde. “We wilden weten of de proefper-
sonen de inhomogene distributie van 
zout of suiker waarnemen als een fluctu-
atie in smaakintensiteit en of dat een 
probleem was.” Ze concludeerden dat 
het voor de consument niet nodig is om 
het smaakcontrast bewust waar te nemen 
voor een verbeterde smaak. 

Sappiger textuur 
In een ander deelproject van het TIFN-
project werd de microstructuur van een 
gel aangepast om ervoor te zorgen dat 
suiker sneller en efficiënter vrijkomt uit 
de matrix van de gel (afbeelding 2). Door 
het gebruik van microphase separation tus-
sen eiwit en polysacchariden kan de 
structuur van bijvoorbeeld een gel als 
een model voor een snoepje worden aan-
gepast waardoor het ‘sappiger’ wordt. 
Op macroniveau is de structuur hetzelf-
de, maar op microniveau zijn de vloeiba-
re en vaste fase gescheiden. “Dit zorgt 
ervoor dat 40% in plaats van 5% meer 
suiker of zout vrijkomt bij het kauwen.” 
De technologie werkt niet alleen voor sui-
ker en gels, maar ook voor worst en zout.

Zoete illustratie
Nog een deelproject richtte zich op de 
invloed van het zintuig geur op de per-
ceptie van smaak. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat een illustratie van 
voedsel de smaakbeleving van een voe-
dingsmiddel voor langere tijd beïnvloedt. 
Het bleek dat als iemand een illustratie 
ziet van iets zoets en tegelijkertijd iets eet 
met een zoete smaak-geurcombinatie, de 
afbeelding voor een versterking van de 
zoete smaakbeleving zorgt (afbeelding 
3). Door het toevoegen van een illustratie 
kan de zoetbeleving van een product 
worden verhoogd, terwijl het minder sui-
kers bevat. Het zien van een aardbeien-

plaatje op de verpakking van snoep   
zorgt ervoor dat het snoep voor langere 
tijd zoeter smaakt. Het zien van een   
non-figuratief plaatje kan de smaak 
alleen tijdelijk beïnvloeden. Non-figura-
tieve plaatjes moeten daarom worden 
aangeboden op het moment van eten.
Door het gebruik van de juiste verpak-
kingskleur, kan met minder suiker een 
even zoet smakend product worden aan-
geboden.                
Volgens Stieger is het effect van een illus-
tratie op smaakperceptie kleiner dan met 
andere zintuigen of technologieën. “Het 
is wel een kosteneffectieve manier.”

Textuur en smaak gaan  
hand in hand

Dionne Irving

Binnen de TIFN-onderzoeksgroep 
‘Sensory and structure’ lopen nog 
andere projecten naast texture-taste 
inter actions:
– Textuur en verzadiging
– Textuur van hoog-eiwitproducten
– Langzaam verterende zetmeel-

producten

Andere TIFN-projecten
Afbeelding 2. Micro-
structuur van een 
mengsel van eiwit-
polysaccharide gels 
waarbij de microp-
hase separation 
zorgt voor verschil in 
sappigheid (2a zon-
der, 2b met polysac-
charide). Bron: Sala, 
G.; Stieger, M.; van 
de Velde, F.; “Serum 
release boosts 
sweetness intensity 
in gels” Food Hydro-
colloids 24 (2010) 
494-501.

Afbeelding 3. Figu-
ratieve (links) en 
niet-figuratieve 
weergave van aard-
beien. Bron: Van 
Beilen M, Bult H, 
Renken R, Stieger 
M, Thumfart S, et al. 
(2011) Effects of 
Visual Priming on 
Taste-Odor Interac-
tion. PLoS ONE 6(9): 
e23857. 

‘Een illustratie van voedsel 
beïnvloedt de smaakbeleving 
voor langere tijd’
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