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De door NIZO food research nieuw ont-
wikkelde screeningmodellen, zoals 
MicroVinification (voor wijn), MicroBeer 
(voor bier), MicroCheese (voor kaas) en 
MicroYogurt (voor yoghurt), maken snel-
le karakterisering en selectie van stam-
men voor gebruik in verschillende gefer-
menteerde voedingsmiddelen mogelijk. 
Een groot aantal stammen kan worden 
vergeleken in één parallelexperiment 
voor relatief lagere materiaal- en arbeids-
kosten en onder omstandigheden die de 
uiteindelijke toepassing nabootsen. 
Daarnaast wordt de voorspellende waar-
de van de screeninghulpmiddelen flink 
verbeterd in vergelijking met klassieke 
screeningmethoden, waarbij vaak labora-
toriummedia worden gebruikt. Een 

MicroBread screeningsysteem wordt 
momenteel ontwikkeld als aanvulling op 
het NIZO Micro-Dinner-menu, dat al 
genoemde systemen voor wijn, bier en 
kaas omvat.

Voordelen grootschalige screening
Voedingsmiddelenbedrijven zijn op zoek 
naar nieuwe culturen of ingrediënten. De 
zoektocht komt voort uit de toegenomen 
vraag naar verbetering en diversificatie 
van de kwaliteit en smaak van gefermen-
teerde voedingsmiddelen. Bovendien 
heeft het bewustzijn van de consument 
op het gebied van gezond voedsel een 
trend op gang gebracht richting voe-
dingsmiddelen die minder vet, zout, sui-
ker of alcohol bevatten, maar waarbij  

de goede smaak behouden blijft. Groot-
schalige screening biedt de mogelijkheid 
om een verzameling culturen snel te 
screenen en de meest geschikte stam of 
het meest geschikte ingrediënt voor een 
specifieke functionaliteit te selecteren. 
De voordelen van grootschalige 
screening liggen in het feit dat veel stam-
men of ingrediënten snel in omvangrijke 
parallel lopende experimenten zijn te tes-
ten tegen relatief lage arbeids- en mate-
riaalkosten. De uitslag van een dergelijke 
grootschalige screening is echter sterk 
afhankelijk van de cultiveringsomstan-
digheden en de bij de fermentatie aan-
wezige voedingsstoffen. Deze constate-
ring heeft zeer duidelijke implicaties voor 
de voorspellende waarde van grootscha-

De voorspellende waarde van de nieuwe serie realistische screeningmodellen voor de selectie van 

stammen die worden gebruikt in gefermenteerde voedingsmiddelen als wijn, bier, kaas en 

yoghurt is verbeterd. Dit is bereikt door een verbeterde nabootsing van de werkelijke productie-

omgeving.  Grootschalige screening helpt voedingsmiddelenbedrijven bij het sneller op de markt 

brengen van nieuwe producten, veelal met een verbeterd smaakprofiel. 

Efficiënt screenen van stammen voor gefermenteerde producten
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lige screening en heeft geleid tot de uit-
drukking ‘je krijgt waar je op screent’.  
Als gevolg daarvan worden producenten 
van stammen of culturen voor toepassing 
in kaas, yoghurt, wijn of bier vaak 
gedwongen tot het screenen en karakte-
riseren van stammen via experimenten 
op grotere laboratoriumschaal (> 200 ml) 
en dit is tijdrovend en arbeidsintensief. 
NIZO is daarom aan de slag gegaan met 
de ontwikkeling van efficiënte screening-

systemen die de werkelijke productom-
geving bij de uiteindelijke toepassing zo 
goed mogelijk nabootsen.

Gespecialiseerde screeningsystemen
Vier screeningsystemen zijn beschikbaar 
voor het screenen van processen in pro-
ducten als wijn (MicroVinification), bier 
(MicroBeer), yoghurt (MicroYogurt) en 
kaas (MicroCheese). De MicroVinification 
en MicroBeer zijn fermentatiehulpmidde-
len die gebruikmaken van druivenmost of 
moutwort als fermentatiesubstraat. De 
MicroCheese en MicroYogurt zijn 
screeninghulpmiddelen waarbij het pro-
ductieproces en de fermentatiestap tot 
op kleine schaal zijn teruggebracht. In 
combinatie met op NIZO beschikbare in 
vivo flavour analysetechnieken als olfac-

tometers, gustometers, MS-Nose, GC/O 
en olfactoscan is het mogelijk om een 
complete analyse uit te voeren: vanaf het 
ontstaan van het idee via sensorisch tes-
ten en screenen voor de juiste stam tot 
de productie van een nieuw product met 
een unieke smaak.
Een dergelijke benadering kan ook wor-
den uitgebreid naar andere, nieuwe sub-
straten voor fermentatie, zoals de valori-
satie van zijstromen in de industrie.

MicroVinification systeem
Wijnmakers moeten wijnen produceren 
die worden gestuurd en gecontroleerd 
via het selecteren van de juiste stammen 
van gist- of melkzuurbacteriën (lactic 
acid bacteria = LAB) in het fermentatie-
proces. Een betrouwbaar screeningsys-
teem in druivenmost (MicroVinification) 
zou wijnmakers in staat stellen om stam-
men met nieuwe smaakprofielen te selec-
teren. 
NIZO heeft de reproduceerbaarheid van 
de fermentatiekinetiek en smaakprofie-
len beoordeeld tijdens het fermenteren 
van wijn op de ‘klassieke’ laboratorium-
schaal (200 ml) en door middel van 
MicroVinification (5 ml). Vier wijngist-
stammen (A, B, C en D) zijn gecultiveerd 
in most van Sauvignon Blanc gedurende 
5 dagen bij 25ºC. Daarbij is geen signifi-
cant verschil bij de fermentatiekinetiek 
(suikerverbruik, ethanolproductie, zie 
figuur 1) of in de smaakprofielen waarge-
nomen. Dit geeft aan dat de MicroVinifi-
cation een realistisch en betrouwbaar 
wijnfermentatiemodel is voor screening-
doeleinden. 
Bovendien produceerde iedere stam een 

iets ander smaakprofiel. Dit geeft aan dat 
een doelgerichte selectie is te maken op 
basis van de gewenste eigenschappen 
van het eindproduct.

Nieuwe wijnen
Om verschillen tussen de stammen vast 
te stellen, werden de smaakprofielen hië-
rarchisch geclusterd met behulp van sta-
tistische hulpmiddelen (figuur 3). Deze 
analyse maakte duidelijk dat stam A een 
uniek smaakprofiel vertoonde met een 
hogere productie van farnesol, esters 
(ethylisobutyraat, phenylethylacetaat, 
ethylcaprylaat, ethyldecanoaat) en ande-
re alcoholen (hexanol, 3-methylbutanol). 
Door te screenen op smaakprofielen in 

‘Voordeel van grootschalige 
screening is het parallel  
testen tegen lage kosten’

Figuur 1. Vergelij-
king van fermenta-
tiekinetica van vier 
wijngiststammen (A, 
B, C and en D) in 
most van Sauvignon 
Blanc (MS: Micro-
schaal; LS: Laborato-
riumschaal) gedu-
rende 5 dagen bij 
25ºC.

Figuur 2. Hiërarchische clustering van de smaakprofie-
len verkregen door vier verschillende wijngiststammen 
(A, B, C en D) gecultiveerd op most van Sauvignon Blanc 
gedurende 5 dagen bij 25ºC. De warmtegrafiek geeft de 
relatieve hoeveelheid van iedere verbinding weer, waar-
bij groen voor een relatief lage productie en rood voor 
een relatief hoge productie staat.
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heeft protocollen ontwikkeld voor de pro-
ductie van Gouda-, Cheddar- en Zwitser-
se mini-kaasjes; de uiteindelijke kaas 
komt sterk overeen met kaas die op de 
gebruikelijke wijze is geproduceerd voor 
wat betreft verzuringsprofielen, vocht- en 
zoutgehalte, proteolyse, smaakprofielen 
en microstructuur. Met gebruikmaking 
van een vergelijkbare benadering is een 
grootschalig yoghurtproductieprotocol 

ontwikkeld en dit is momenteel beschik-
baar voor yoghurt-specifieke screening-
trajecten.

Analyse hulpzuursels
Om de mogelijkheden te onderzoeken 
die het MicroCheese-model biedt voor 
het screenen van hulpzuursels, heeft 
NIZO recentelijk het effect van toevoe-
ging van geselecteerde hulpzuursels in 
Gouda MicroCheese geanalyseerd. Hier-
toe zijn drie stammen als hulpzuursels 
aan de MicroCheeses toegevoegd. Van 
stam B1157 is bekend dat deze hoge 
niveaus van het α-ketozuur decarboxyla-
se-enzym (BcKAD) produceert, dat 
betrokken is bij de vorming van bepaalde 
aldehyden die belangrijk zijn voor smaak, 
zoals 3-methylbutanal. 
Daarnaast zijn MicroCheeses geprodu-
ceerd die als hulpzuursel een derivaat 
bevatten van B1157 waarin het BcKAD 
productie is uitgeschakeld (BcKAD-) of 
waarin een hoog niveau BcKAD wordt 
geproduceerd (BcKAD+). Na 41 dagen rij-
pen bevatten de MicroCheeses die wer-
den geproduceerd met B1157-stammen 
en BcKAD+-culturen respectievelijk 7,6 
en 5,3 maal zoveel 3-methylbutanal als 
de controle-MicroCheeses met MG1363, 
terwijl de BcKAD--stam lage niveaus ver-
toonde.

smaak van butterscotch afgeven. Tijdens 
het fermenteren van bier scheiden de 
gistcellen α-acetolactaat en 
α-acetohydroxybutyraat uit en deze wor-
den chemisch omgezet in de off-flavours 
diacetyl en 2,3-pentaandion. De VDK’s 
worden vervolgens door de fermenteren-
de gistcellen gereduceerd tot de neutrale 
smaken 2,3-butaandiol en 2,3-pentaan-
diol. De reductie van VDK’s door gist is 
een belangrijke snelheidsbepalende stap 
in het fermentatieproces.
De productie van diacetyl en 2,3-pen-
taandion zijn in de loop van de tijd 
gecontroleerd in drie brouwerijstammen 
(stammen E, F en G) die gedurende 7 
dagen bij 12ºC worden gecultiveerd in de 
MicroBeer met behulp van een synthe-
tisch wort. Zoals weergegeven in figuur 3, 
vertonen de giststammen verschillende 
niveaus in de productie van 2,3-pentaan-
dion en ook verschillende kinetica voor 
de reductie van diacetyl. Het screenen 
van giststammen in de MicroBeer biedt 
een waardevol hulpmiddel voor het selec-
teren van stammen met de gewenste aro-
maprofielen.

De schaal verkleinen: MicroCheese
Naast de schaalverkleining van het fer-
mentatieproces is het gehele productie-
proces voor het maken van kaas tot het 
minimum teruggebracht door de ontwik-
keling van de ‘MicroCheese’ (zie VMT 
14/15 2008 pag. 20-22 & VMT 21/22 2011, 
pag.38-40). Dit model biedt mogelijkhe-
den zoals het screenen van microbenver-
zamelingen voor de gewenste fermenta-
tiekenmerken, het screenen van data-
banken met bacteriële mutanten, 
screenen van variatie van procesomstan-
digheden en de beoordeling van gezond-
heids- en veiligheidsaspecten. NIZO 

de MicroVinification en de verkregen 
gegevens statistisch te clusteren, kunnen 
stammen met unieke smaakprofielen 
worden vastgesteld. 
Het MicroVinification-systeem biedt veel 
mogelijkheden voor het screenen van 
giststammen voor alcoholfermentatie, 
LAB voor malolactische fermentatie en 
combinaties van gist en LAB voor optima-
le smaakproductie en de algemene zuur-
graad van de resulterende wijn. Volgens 
de traditie rijpt wijn in eiken vaten waar-
van bekend is dat zij invloed hebben op 
de uiteindelijke smaak van het product. 
In de moderne praktijk wordt het eiken-
hout vaak aan de wijn toegevoegd in de 
vorm van vrij drijvende stukjes eikenhout 
of als houtstaven (of stokken) die aan 
roestvrijstalen fermentatievaten worden 
toegevoegd. NIZO onderzoekt of het toe-
voegen van stukjes eikenhout of eikenex-
tract in de MicroVinification-installatie 
het rijpingsproces van de wijn dicht 
benadert. Hierdoor kunnen wijnmakers 
de optimale combinatie van gist, LAB en 
het type eikenhout vaststellen om zo 
nieuwe smaken voor de nieuwe (wereld)
wijnen te ontwikkelen.

Microbeer: Diacetyl in bier
De juiste selectie van stammen is ook 
belangrijk voor de vorming van het aro-
ma bij het fermenteren van bier. Hier is 
het bijvoorbeeld zeer wenselijk om gist-
stammen te identificeren die slechts klei-
ne hoeveelheden vicinale diketonen 
(VDK’s) produceren. VDK’s (diacetyl of 
2,3-butaandion en 2,3-pentaandion) zijn 
normale producten van fermentatiepro-
cessen in brouwerijen, maar zij worden 
beschouwd als producten die een onge-
wenste invloed kunnen hebben op de 
smaak van biersoorten doordat zij de 

Lucie A. Hazelwood, Catrienus de Jong, 
Wim Engels, Amparo Gamero Lluna
L.A. Hazelwood, NIZO food research,  

lucie.hazelwood@nizo.nl

Figuur 3. De productie van vluchtige stoffen (2,3-pentanedion en diacetyl) zoals in de loop 
van de tijd waargenomen in giststammen (E, F en G). De giststammen tonen verschillende 
niveaus in de productie van 2,3-pentanedion en ook verschillende kinetica voor de reductie 
van diacetyl.

‘Wijnmakers kunnen nieuwe 
smaken voor de nieuwe 
(wereld)wijnen ontwikkelen’ 
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