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Om producteigenschappen als versheid te kunnen verbeteren, wordt bij NIZO food

research het onderzoek aan specifieke aroma-, smaak- en textuureigenschappen

van voedsel gecombineerd met nieuwe ontwikkelingen uit de humane fysiologie,

perceptie en experimentele psychologie.

Consumenten kunnen bij melk en si-
naasappelsap vaak gemakkelijk nagaan
of het om een vers of een minder vers
product gaat. Het is moeilijker om objec-
tief vast te stellen welke specifieke ver-
anderingen van textuur en smaak hier-
aan ten grondslag liggen. Dit kan niet
met traditionele methoden zoals het me-
ten van de viscositeit en klassieke chro-
matografie van vluchtige componenten.
Daarvoor is zeer krachtige analyseappa-
ratuur nodig zoals de tribometer en
GCMS. Hiermee is het mogelijk om snel
vast te stellen wat het probleem is, maar
ook snel de bruikbaarheid van nieuwe
oplossingen vast te stellen.

Textuur bepalen
Een belangrijk deel van het mondgevoel
is in de regel gerelateerd aan de eigen-
schappen van de dunne laag van het pro-
duct die aanwezig is tussen tong en ver-

hemelte tijdens het eten of drinken en na
het slikken. Traditionele metingen van de
viscositeit en visco-elastisticiteit volstaan
dus niet om dit goed te beschrijven. Sa-
men met het WCFS worden daarom nieu-
we technieken ontwikkeld en geïmple-
menteerd die beter in staat zijn om bij-
voorbeeld de wrijvingskrachten te meten
bij dit soort dunnelaagcondities.
Deze nieuwe benadering is recent toege-
past om inzicht te krijgen in het mondge-
voel van verdikkingsmiddelen zoals guar.
Het meten van de hoeveelheid wrijving
met behulp van een zogenaamde tribo-
meter geeft inzicht of een product als kle-
verig, glad, of romig wordt ervaren. Dit is
bijvoorbeeld recent toegepast om romig-
heid in vla te correleren aan vetgehalte in
combinatie met wrijvingseigenschappen.
Hierdoor is het simpeler om objectief
vast te stellen met welke ingrediënten vet
effectief kan worden vervangen terwijl

toch aan de gewenste romigheidcriteria
wordt voldaan. Verder is natuurlijk de
interactie van ingrediënten met speeksel
van groot belang. Met behulp van deze
wrijvingsmetingen is het beter mogelijk
om bijvoorbeeld het effect op mondge-
voel van het vervangen van sucrose door
kunstmatige zoetstoffen te begrijpen.
Wrijving wordt gemeten door de kracht
te bepalen die nodig is om twee opper-
vlakken, die met een constante kracht
tegen elkaar aan gedrukt worden, met
een bepaalde snelheid ten opzichte van
elkaar te bewegen. Hetzelfde gebeurt
wanneer we tijdens het eten met onze
tong tegen ons verhemelte aan wrijven.
De kracht die hiervoor nodig is wordt
door drie factoren bepaald: de eigen-
schappen van het product dat zich tussen
de twee oppervlakken bevindt, de ruw-
heid van de oppervlakken en de snelheid
van de beweging. Producten met een la-
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Met de tribometer is het mogelijk om snel na te gaan waardoor veranderingen in textuur en smaak zijn veroorzaakt en kan snel de bruikbaar-
heid van nieuwe oplossingen worden vastgesteld.
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ge wrijvingscoëfficiënt zijn in het alge-
meen glad en romig, producten met een
hoge wrijvingscoëfficiënt zijn in het alge-
meen ruw en of kleverig. Wrijvingsmetin-
gen kunnen veel gevoeliger zijn dan klas-
sieke viscositeitmetingen omdat die laat-
ste de interactie met de oppervlakken in
de regel buiten beschouwing laten.

Virtuele prototypes testen
Tijdens het nuttigen van een product lo-
pen smaak- en textuuraspecten tijdens
de gewaarwording door elkaar. Het af-
zonderlijk vaststellen van de optimale
chemische smaak en de fysische textuur
is niet zonder meer mogelijk. Zo is be-
kend dat wanneer een product steviger
wordt, de perceptie van smaakintensiteit

terugloopt. Een product is daarom pas
echt af als ook aroma, smaak en textuur
optimaal op elkaar zijn afgestemd.
Afzonderlijke combinaties van textuur,
smaak en aroma kunnen worden aange-
boden met behulp van een olfactometer.
In dit apparaat wordt een geurpuls opge-
wekt met een gecontroleerde intensiteit
en duur. Deze geur kan dan aan een
proefpersoon worden aangeboden terwijl
deze een specifiek product nuttigt. Op
deze manier kunnen verschillende geu-
ren en geurprofielen worden gecombi-
neerd met één type product. Ook is het
uiteraard mogelijk om productvarianten
met verschillende texturen te testen in
combinatie met een identiek geurprofiel.
Op deze wijze kunnen dus virtuele proto-

types getest wor-
den zonder dat
deze producten
daadwerkelijk wor-
den gemaakt.
Het is juist de com-
binatie van textuur,
smaak en perceptie
onderzoek die
noodzakelijk is om
inzicht te krijgen in
de fysische en che-
mische achter-
grond van food
cues voor eigen-
schappen als vers-
heid. Om dit aan te
tonen wordt bij
NIZO food research
een strategisch
project uitgevoerd

om in kaart te brengen welke textuur- en
smaakeigenschappen de versheid van
een specifiek product beïnvloeden. De
benadering die hierboven beschreven is
geeft snel inzicht in hoe zowel de textuur
als het aroma kunnen worden geoptima-
liseerd voor een product met een verse
uitstraling. Er zijn echter ook andere ei-
genschappen van het voedsel die bijdra-
gen aan de versheidbeleving van de con-
sument.
Zo is het bekend dat ook verpakkingen
van invloed kunnen zijn op de waargeno-
men versheid. Om te bepalen in welke
mate verpakkingen van invloed zijn op de
door consumenten waargenomen vers-
heid worden deze drie parameters tenslot-
te in een consumentenpanel vergeleken.
Voor het ontwerpen en testen van ver-
schillende verpakkingen wordt samenge-
werkt met de vakgroep Industrieel ont-
werpen van de TU Delft. In dit project is
voor dagverse melk als voorbeeldproduct
gekozen. De gevonden principes zullen in
grote lijnen voor meerdere categorieën
voedsel gelden. De uitkomst van dit
onderzoek zal daarom ook van belang
zijn voor andere producten waarbij de
consument waarde hecht aan de vers-
heid. Met een soortgelijke benadering
zullen ook andere eigenschappen die
belangrijk zijn voor de beleving van vers-
heid door consumenten zoals authentiek,
gezond en verzadigend verder kunnen
worden geoptimaliseerd.

Ronald Visschers en Alexandra Boelrijk
R. Visschers, A. Boelrijk, NIZO food research, Ede.

De kwaliteit van het aroma van voedings-
producten wordt door drie belangrijke fac-
toren bepaald.
– Absorptie. Tijdens het verwerken en be-

waren kan het product in contact ko-
men met bronnen van vluchtige aroma-
componenten en deze componenten
opnemen. Dit probleem ontstaat vooral
bij onzorgvuldige behandeling.

– Bacteriële groei. Door groeiende bacte-
riën worden allerlei smaakstoffen
geproduceerd die soms gewenst zijn maar bij veel pro-
ducten leiden tot smaakafwijkingen die als veroudering
worden bestempeld. Ook kunnen de bacteriën enzymen
produceren die endogene smaakstoffen omzetten.

– Chemische verandering. De van nature in het product
aanwezige smaakstoffen zijn chemisch vaak niet erg sta-
biel. Allerlei (trage) chemische reacties zoals oxidatie of

maillardering kunnen in de loop van de tijd
optreden die de concentratie van originele
geurstoffen verlagen of nieuwe (vaak on-
gewenste) componenten opleveren.
Om snel vast te stellen welke vluchtige
componenten veranderen tijdens het ver-
ouderen zijn een flink aantal geautomati-
seerde chromatografische analysemetho-
den noodzakelijk. Met behulp van GC-MS
(gaschromatografie in combinatie met
massaspectrometrie) kunnen we in zeer

korte tijd de samenstelling van de vluchtige aromacompo-
nenten van producten analyseren. Door de gemeten elutie-
patronen en massaspectra te vergelijken met een uitgebrei-
de bibliotheek van bekende componenten kunnen we snel en
accuraat vaststellen welke specifieke componenten tijdens
het verouderingsproces verdwijnen of juist verschijnen.

Fig. 1   Vergelijking van de gemeten wrijvingseigenschappen van
melk en water. Bij gelijke contactdruk (5N) blijkt melk een beter
smeermiddel dan water. De wrijvingscoëfficiënt is lager. Bij lagere
afschuifsnelheid begint de wrijvingscoëfficiënt te dalen.
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