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Doordat bij het reformuleren van produc-
ten met als doel ze gezonder te maken 
vaak essentiële bestanddelen van pro-
ducten worden aangepast, verandert de 
textuur, het dynamische eetgedrag, het 
mondgevoel, het aroma, de smaak en 
uiteindelijk daarmee de emotionele bele-
ving van de consument. Die emotionele 
vertaling vindt plaats in de hersenen en is 
gebaseerd op de sensorische informatie 
die een consument waarneemt of 
‘proeft’. Bijna elk sensorisch aspect dat 
ontstaat door de productreformulering 

dient voldoende te worden gecompen-
seerd om hoog kwalitatief gezonde pro-
ducten te produceren. In combinatie 
leveren al die mogelijke productmodifi-
caties een mega-multidimensionale pro-
ductruimte op. Dit vraagt om speciale 
screeningstechnieken. 

Miniaturisering: intelligent screenen
Om efficiënt grote hoeveelheden mon-
sters te kunnen screenen is miniaturise-
ring noodzakelijk. De technologie van 
miniaturisering is uit te leggen aan de 

hand van het product kaas. Kaas bevat, 
naast eiwitten en andere ingrediënten, 
vet en zout. Vermindering van het vetge-
halte of zoutniveau heeft een groot effect 
op de smaak van de kaas. Om de smaak 
weer op het oorspronkelijke peil te bren-
gen moet het natuurlijke smaakvor-
mingsproces, de kaasrijping, worden 
aangepast door geschikte cultures te 
zoeken. NIZO heeft een uitgebreide cul-
turencollectie (circa 4.000 food grade 
stammen) om uit te putten. Die kunnen 
in verschillende combinaties, verhoudin-

Het is niet gemakkelijk gezonde en smakelijke voedingsmiddelen te ontwerpen die de consument 

de juiste (emotionele) ervaring leveren waardoor deze het opnieuw blijft kopen. Zonder speciale 

technieken is het bijna onmogelijk om tussen alle mogelijke variaties de beste formulering te 

vinden. NIZO food research heeft technologieën ontwikkeld gebaseerd op ‘brute force’-

screeningstechnieken met intelligente zoeksystemen die dit probleem oplossen.

Proeven doe je met je hersenen 

Virtuele productontwikkeling

Een intelligente manier van screening vereist miniaturisering. Bij kaas komt dat neer op het maken van kleine kaasjes. 

Foto’s: N
IZO

 food research

_vmt0812_eb   27 05-04-12   13:51:33



vmt | 17 april 2012 | nr 828

gen en fermentatiesystemen worden 
ingezet. Het aantal te testen combinaties 
is daarmee extreem groot. Om uit al die 
mogelijkheden de juiste combinatie te 
kiezen, is het noodzakelijk veel systemen 
te testen (high throughput screening) op 
vorming van de juiste aroma’s, smaak-
stoffen, enzymprofielen en textuurele-
menten. 
Om veel experimenten parallel uit te voe-
ren wordt op heel kleine schaal getest; in 
dit geval met testsystemen die zo dicht 
mogelijk tegen het echte voedingsmiddel 
aan liggen. Bij kaas komt dat neer op het 
maken van heel kleine kaasjes die analy-
tisch zijn te testen op hun beoogde 
samenstelling. 

Flavour Transfer Tool 
Screening is cruciaal in dit soort proces-
sen. In gefermenteerde systemen zijn 
allerlei meetbare aspecten van belang, 
zoals enzymconcentraties, omzettings-
snelheden of de vorming van smaakstof-
fen. Maar al die analytische parameters 
zijn niet onmiddellijk te vertalen naar de 
smaak van een product. Deze methode 
werkt daarom goed als je al in het bezit 
bent van een prototype product met de 

gewenste smaakcompositie. Recent heeft 
NIZO een methode ontwikkeld om proto-
types met de juiste smaak te maken. De 
zogenaamde Flavour Transfer Tool is in 
het leven geroepen om op laboratorium-
schaal monsters te maken van aangepas-
te voedingsmiddelen, bijvoorbeeld een 
product met een verlaagd vetgehalte dat 
nagenoeg dezelfde smaak heeft als het 
gewone product. Dit voorbeeldproduct 
kan vervolgens als model (target) worden 
gebruikt in het screeningsproces gericht 
op het identificeren van juist die fermen-
tatiecondities waarmee de gewenste 
samenstelling op grote schaal is te pro-
duceren. 
Hoewel de Flavour Transfer Tool is toe te 
passen in veel voedingsmiddelen, kent 
ook deze methode haar beperkingen: 
voedingsmiddelen moeten goed houd-
baar zijn en liefst klein. Een ei bijvoor-
beeld, niet gekookt of gebakken, is niet 
kleiner te maken op een manier waarbij 
het voedingsmiddel intact blijft. Vlees is 
erg bederfelijk en verandert snel sterk 
van smaak.

Virtuele producten
Om complexe producten, zoals producten 

waarbij smaak en geur een integraal 
onderdeel zijn van de productsamenstel-
ling of -bereiding, toch te optimaliseren in 
smaak en geur, heeft NIZO zich gericht op 
het virtueel ontwikkelen van producten 
door het toepassen van een olfactometer 
en een gustometer. Met behulp van deze 
instrumenten kunnen smaak en geur 
afzonderlijk worden aangeboden, dus los 
van de textuur die een product al kent. 

Niet alleen zijn smaak- en geurintensiteit 
afzonderlijk te optimaliseren, ook de duur 
van de smaak en geur tijdens consumptie 
kan worden gevarieerd. De duur van de 
smaak/geur heeft belangrijke implicaties 
voor de mate van verzadiging die mensen 
ervaren tijdens het eten van een voedings-
middel. Verzadiging is één aspect, bevre-
diging of tevredenheid en mogelijk ‘het 

Wetenschap

‘Met de Flavour Transfer Tool 
zijn monsters te maken van 
aangepaste voedingsmiddelen’

Om de fysica achter perceptie te kunnen begrij-
pen is een combinatie van meetmethodes 
behulpzaam. Met behulp van een confocale 
laser scanning microscoop (CLSM) is een opname 
te maken die zowel de microstructuur als de 
compositie van een monster toont op elk 
gewenst tijdstip. Door dit instrument van een 
shear cell (OTC) te voorzien, is het monster te 
vervormen op een manier die erg lijkt op wat er 
in de mond tussen de tong en het verhemelte 
gebeurt. Met behulp van een PTR-MS kan tege-
lijkertijd worden gemeten hoeveel aroma er tij-
dens dit proces vrij komt. 
Veranderingen in textuur en aroma van het pro-
duct kunnen realtime worden gevolgd in een 
proces zoals dat zich afspeelt in de mond. Tex-
tuureffecten, aroma- en smaakeffecten en cross-
modale effecten (de ene modaliteit, bijvoor-
beeld smaak, beïnvloedt een andere modaliteit, 
bijvoorbeeld mondgevoel, zijn systematisch te 
onderzoeken. Het reduceren van zout, suiker en 
vet heeft effecten op aroma en textuur van pro-
ducten en beide effecten beïnvloeden elkaar 
wederzijds. De consument gebruikt de geïnte-
greerde sensorische informatie om de kwaliteit 
van een product te bepalen en wordt blij of 
ontevreden van het resultaat dat hij of zij 
ervaart.

Fysica achter perceptie

Om de fysica achter perceptie te kunnen begrijpen is een combinatie van meetmethodes 
behulpzaam: confocale laser scanning microscoop (CLSM) (zie foto), shear cell (OTC)  
en PTR-MS.
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snel in te mengen in dit soort producten 
of het is technisch niet haalbaar aroma- 
of smaakvariaties (in de tijd) aan te bren-
gen. Voor kaas, brood, vlees en vele 
andere producten geldt hetzelfde. Door 
tijdens het eten op virtuele wijze het aro-
ma of de smaak toe te voegen aan een 
dergelijk product, is vast te stellen hoe 
smaak en/of geur moeten worden aange-
past om de sensorische kwaliteit te ver-
beteren. Welke smaakaspecten van 
mayonaise, sauzen of tomatenketchup 
passen het beste bij frites? En als ik die 
versterk, leidt dat tot ‘betere’ producten? 
Zeker als het ontwikkeltraject van een 
nieuw product lang is, is het handig eerst 

product. Daarbij hoeven niet hele series 
producten te worden ontwikkeld, maar 
volstaat het om slechts een paar produc-
ten te ontwikkelen waarvan de smaak al 
is vastgesteld en geoptimaliseerd.
Hiermee kunnen complexe voorbeelden 
worden onderzocht: wat is de beste 
smaak voor een saus? Heeft dat te maken 
met de smaakintensiteit, het type aroma, 
combinaties daarvan of juist de manier 
waarop in de tijd de smaak vrijkomt? 
Wordt een worteltje lekkerder als het 
zoeter wordt? 
Deze vragen zijn zonder speciale technie-
ken niet eenvoudig te beantwoorden. 
Aroma of smaakstoffen zijn immers niet 

genieten’ houdt ook verband met dit soort 
factoren. Om een voorbeeld te noemen: 
waarom iemand minder melk drinkt in 
plaats van frisdrank of bier heeft juist hier-
mee te maken. 

Wat is de beste smaak voor een saus?
Met behulp van deze technieken zijn vir-
tuele producten te bouwen die een gese-
lecteerde textuur en exact gestuurde 
smaak- en geureigenschappen hebben. 
Pas op het moment dat een product is 
ontworpen en de gewenste sensorische 
eigenschappen vertoont, is het zinvol een 
traject te starten waarin een dergelijk vir-
tueel product wordt omgezet in een reëel 

Om complexe producten toch te optimaliseren in smaak en geur, heeft NIZO zich gericht op het virtueel ontwikkelen van producten door het 
toepassen van een olfactometer en een gustometer.

aroma

olfactometer

smaak

gustometer

hersenrespons
sensorische receptie
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hersenen interpreteren dit dynamische 
gedrag. Anders dan bij stabiele emulsies 
en gestabiliseerd vet geeft de film van vet 

een heel ander aroma-releasepatroon. 
Ook dit registeren de hersenen en de 
proefpersoon die beide signalen ont-
vangt, combineert ze en herkent het  
product als romig. 

Het nieuwe werken
De gangbare manier is om producten in 
een cyclisch proces te optimaliseren en 
periodiek te laten keuren. Door de enor-
me variatie die is aan te brengen, is het 
nog nauwelijks mogelijk de hele ruimte 
aan variaties te bestrijken en het beste 
product te identificeren. Dat wordt nog 
eens bemoeilijkt door het feit dat de sco-
res die worden gegeven bij het beoorde-
len, ontstaan uit integratie van een aan-
tal sensorische elementen die allemaal 
afhankelijk van elkaar zijn. Productopti-
malisatie op deze traditionele manier 
toont dus slechts een klein deel van de 
mogelijkheden.
De nieuwe manier van werken bouwt 
eerst een prototype product en pas als 
dat voldoet, wordt gekeken hoe dit is te 
realiseren. Eerst proeven met je herse-
nen, daarna ontwikkelen. 

heeft. Het omgekeerde geldt ook: een 
verschil in viscositeit heeft een effect op 
de waargenomen aroma-intensiteit. 

Invloed viscositeit
In een experiment zijn gelen met ver-
schillende gelsterkte (variërend in con-
sistenties tussen saus en kaas) gemaakt. 
Aan deze gelen werd zoveel aroma toege-
voegd dat in alle gevallen tijdens het eten 
van deze producten eenzelfde hoeveel-
heid aroma de neus bereikte. Dit werd 
gecontroleerd met behulp van MS-Nose. 
Daarvoor waren verschillende aromacon-
centraties in de verschillende gelen 
nodig; het meest viskeuze product heeft 
vaak een hogere aromaconcentratie 
nodig om dezelfde concentratie in de 
neus van de testpersonen te genereren 
dan een zacht product. Verwachting is nu 
dat alle producten dezelfde sensorische 
aroma-intensiteit hebben. Wat blijkt: de 
viskeuze producten werden als minder 
intens ervaren (hoewel die juist meer aro-
ma bevatten). Blijkbaar wordt de waarge-
nomen viscositeit meegewogen in het 
oordeel over aroma-intensiteit. Je zou 
zelfs ook omgekeerd kunnen stellen dat 
we mogelijk de structuur van een product 
meten door te analyseren hoeveel aroma 
we waarnemen.

Romigheid
De sensorische informatie wordt gecombi-
neerd met de informatie verkregen van 
mechanoreceptoren in de tong en het ver-
hemelte. Van Aken heeft laten zien dat 
lubricatie belangrijk is voor romigheid. 
Destabiliseert het vet in een product tij-
dens het kauwen en vormt er zich een vet-
film tussen verhemelte en de tong (zie pijl 
in figuur 1), dan neemt de wrijving af. 
Mechanoreceptoren registeren dit en de 

te bepalen wat het best smakende pro-
duct is. Met dit soort benaderingen is ook 
te  komen tot innovatieve methoden die 
helpen zout en suiker te reduceren.

Aroma-intensiteit 
Het probleem is dat je niet met je tong of 
neus proeft, maar met de hersenen. In de 
hersenen wordt de informatie uit ver-
schillende zintuigen gecombineerd en 
samengevoegd tot één sensorisch beeld: 
lekker of niet lekker, intens of niet intens, 
viskeus, droog, vast, bitter, zoet, aroma-
tisch. Dat deze vorm van informatie-inte-
gratie geen analytisch proces is, moge 
duidelijk zijn.
Onderzoekers van Nestlé toonden aan 
dat mensen zich al een idee vormen van 
hoeveel vet een product bevat door er 
alleen maar naar te kijken. In een recent 
experiment van NIZO is aangetoond dat 
door uitsluitend meer aroma toe te voe-
gen, de intensiteit van het textuurattri-
buut stevigheid afneemt. Hoewel dus de 
textuur van het product niet veranderde, 
interpreteren de hersenen een hogere 
aroma-intensiteit als het sneller beschik-
baar komen van het aroma en wordt dus 

een dergelijk product als zachter ervaren. 
Hoewel je mensen vraagt alleen te letten 
op de stevigheid van het product (tex-
tuur), worden ze in hun oordeel beïn-
vloed door de intensiteit die het aroma 

Peter de Kok
Dr. P. de Kok, NIZO food research, peter.de.kok@nizo.nl

‘Mensen vormen zich een idee 
hoeveel vet een product bevat, 
door er alleen al naar te kijken’

Figuur 1. De sensorische informatie wordt gecombineerd met de informatie verkregen van mechanoreceptoren in de tong en  
het verhemelte.

‘De duur van smaak en geur 
tijdens consumptie kan worden 
gevarieerd’

speekseleiwitten

verhemelte

smaakpapillen mechanoreceptoren

_vmt0812_eb   30 05-04-12   13:51:40


