
Gerst is de natuurlijke drager
van een complexe groep
micro-organismen. Theo

Coppens van Cargill Malt technical
services besprak het gebruik van
startercultures tijdens het mouten
van gerst. Onder invloed van externe
factoren als klimaat en opslagcondi-
ties worden zowel de hoeveelheid als
de samenstelling van micro-organis-
men beïnvloed tijdens alle stappen
van de moutproductie.

De invloed van deze groep micro-
organismen tijdens het verloop van
het mout- en brouwproces wordt
vaak onderschat; er is weinig over
bekend. Een aantal van deze conta-
minanten die van nature op gerst
voorkomen kan problemen veroorza-
ken bij het brouwen, zoals het in een
vroeg stadium samenklonteren van
gist, smaakafwijkingen en slechtere
filtratie. Sommige organismen vor-
men zelfs mycotoxinen (zoals Fusari-
um spp., afkomstig uit grond waar
maïs op is verbouwd) die de voedsel-
veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Door gerst aan te enten met gecon-
troleerde startercultures kan worden
voorkomen dat de onbekende
natuurlijke populatie ongewenst
invloed uitoefent tijdens mouten of
brouwen.

Een voorbeeld van zo’n startercul-
tuur is de Rhizopus-cultuur die onge-
wenste microflora onderdrukt. Deze
cultuur heeft bovendien op twee
manieren een positieve invloed op
het moutproces. B. Rhizopus S46
behoort tot de natuurlijke populatie
van gerst, is sterk en dominant waar-
door andere organismen worden ver-
stoord in hun groeiproces, is veilig in

voeding (het wordt al jaren gebruikt
voor productie van tempeh), heeft
geen genetische afwijkingen, produ-
ceert geen mycotoxinen en scheidt
enzymen af, zoals â-glucanase, xyla-
nase en proteases, die de celwand
van het endosperm van gerst afbre-
ken. De mout die met behulp van
deze startercultuur is geproduceerd,
is verbeterd en daarnaast draagt de
startercultuur ook bij aan een gecon-
troleerd fermentatieproces. “Hier-
door wordt mout aangeleverd waarin
het werk al gebeurd is in plaats van
mout met een zakje enzymen”, aldus
Coppens. Het uiteindelijk geprodu-
ceerde bier is gelijk aan en in sommi-
ge opzichter beter dan het bier
gebrouwen met traditionele gerst, zo
bleek uit dit onderzoek.

Geur analyseren in hop
D. Kaltner van Hop Steiner Group
somde niet alle 600 geurcomponen-
ten in bier op, maar beperkte zich tot
relevante geurstoffen die zijn afge-
leid van hop. Sensorisch en analy-
tisch onderzoek naar de aromatische
bijdrage van hop aan bier maakt het
mogelijk de sensorische waarde van
hop te bepalen. In eerste instantie
werd onderzoek verricht naar essen-
tiële geurstoffen in hopolie, dat
ongeveer 1% uitmaakt van het totale
aantal bestanddelen in hop. Vervol-
gens werd een geurprofiel opgesteld
voor bier, voor gehopt Pilsener bier
en ongehopt bier. Hierna werd een
vergelijking gemaakt tussen de
smaak van gehopt en ongehopt bier.
Het onderzoek was opgebouwd rond
de aromawaarde (AW). De aroma-
waarde wordt berekend door de con-
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centratie van een bepaalde compo-
nent in bier te delen door de detectie-
grens van die component. Als de AW
groter is dan 1, wil dat zeggen dat
deze component bijdraagt aan de
smaak van bier. De AW van R-linalool
bedraagt bijna 25. Veel andere com-
ponenten, zoals myrcene, zijn tijdens
fermentatie vervluchtigd. De smaak
van ongehopt bier kan worden verbe-
terd door toevoeging van R-linalool.
Onder invloed van temperatuur kan
R-linalool worden omgezet in het
minder krachtige S-linalool. Hierop
moet worden gelet bij doseren.

Naar aanleiding van dit onderzoek
ontwikkelde de Hop Steiner Group
het hopolietype Noble. Deze olie
bevat essentiële oliën waarvan de
zeer vluchtige bestanddelen zijn ver-
wijderd door een nabehandeling
waarbij de structuur van de belang-
rijkste componenten niet wordt aan-
getast. De olie kan worden gebruikt
voorafgaand aan de filtratiestap om
een goed aroma te verkrijgen in
ongehopt bier. Met deze toevoeging
kan de smaak, onafhankelijk van de
bitterheid van het eindproduct, wor-
den beïnvloed, wat zeker in bier met
een laag alcoholpercentage goede
resultaten geeft.

Directe detectie met microzeef
De eisen aan gevoeligheid en snel-
heid van analysemethoden worden
steeds hoger. De huidige methode,
koloniën tellen na enting op een
plaat, heeft als nadeel dat aan elkaar
gegroeide koloniën niet kunnen wor-
den onderscheiden. De Grolsche
Bierbrouwerij Nederland BV heeft
een nieuw type membraan, de micro-
zeef, ontwikkeld dat directe detectie
van micro-organismen mogelijk
maakt, vertelde procestechnoloog
Onno Raspe.

Een microzeef is een membraan dat
wordt gemaakt met behulp van
‘micromaching’-techniek (figuur 1).
Op een siliciumplaat wordt een laag
siliciumnitride opgedampt. Vervol-
gens wordt een lichtgevoelige laag
aangebracht met daarop, door mid-
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Fig. 1   Productieproces van de microzeef. Een microzeef is een membraan dat wordt gemaakt met behulp van ‘micromaching’-

techniek.
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ord in de bierindustrie
del van een masker en UV-licht, een
gaatjespatroon. De volgende stap is
het etsen van het gaatjespatroon in
de siliciumnitride dat functioneert
als het eigenlijke membraan, waarna
het overtollige silicium wordt weg-
geëtst. Het membraan heeft een glad
oppervlak, waarin een groot aantal
poriën met strikte porieverdeling is
aangebracht. De grootte en de vorm
van de poriën zijn in principe vrij te
kiezen. Momenteel zijn membranen
beschikbaar met cirkelvormige
poriën van 0,45 µm en 1,2 µm
(figuur 2).

Siliciumnitride is inert waardoor
allerlei kleuringen direct op het
membraan kunnen worden uitge-
voerd zonder absorptie van kleurstof
aan het membraan. Getest zijn kleu-
ringen die contrastverhogend werken
(methyleenblauw), fluorescentiekleu-
ren (acredineoranje) en fluoresceren-
de kleurstoffen die het verschil tus-
sen dood en levend kunnen aange-
ven. Andere toepassingen, zoals de
geschiktheid voor PCR-analyse, moe-
ten nog worden onderzocht.

Doordat het membraan 1 µm dun
is, heeft het een lage weerstand en
een hoge flux. Het membraan wordt
voor analyse in een trechter geklemd
waarna een hoeveelheid vloeistof
over het membraan wordt afgezogen
zoals dat ook bij de huidige methode
gebeurt. De achtergebleven micro-
organismen kunnen direct of na
kleuring onder de microscoop wor-
den geïdentificeerd. Het nadeel van
de traditionele platentelmethode is
dat strikt anaërobe bacteriën direct
na filtratie dusdanig verzwakt zijn
dat ze geen kolonies meer vormen en
zo een vertekend beeld kunnen
geven. Met behulp van beeldanalyse
kan dit proces worden geautomati-
seerd. Een analyse duurt ongeveer
drie tot twintig minuten.

Metabolomics
“Metabolomics is het nieuwe tover-
woord voor de bierindustrie”, aldus
Mariët van der Werf, groepsleider
Metabolomics bij TNO Voeding. Met
behulp van deze technologie kunnen
alle metabolieten die door een cel
worden geproduceerd, worden bestu-
deerd. Metabolomics is een afgeleide
van genomics, het ontrafelen van
genomen van organismen.

Het meten van alle metabolieten in
plaats van het bestuderen van een of
enkele biomoleculen, zoals genen,

eiwitten of mRNA, geeft nieuwe
inzichten in het functioneren van de
cel. Dit inzicht wordt niet voorspeld
op basis van een model, maar aange-
toond door daadwerkelijke metin-
gen. Hierdoor kunnen veel proces-
sen, onder andere het effect van eer-
der genoemde natuurlijke micro-
organismen op gerst, beter in kaart
worden gebracht. De meerwaarde
van het verzamelen van alle gege-
vens, is dat het op deze manier ook
mogelijk is processen te identificeren
waarvan men nog niet wist dat ze
belangrijk zijn voor een bepaalde
(functionele) eigenschap . Bovendien
is men op deze manier in staat de
belangrijkheid van diverse metabole
processen voor een bepaalde functio-
nele eigenschap te kwantificeren.
Hierdoor wordt meer inzicht verkre-
gen in de functie van deze micro-
organismen voor het brouwproces.
Uit het genoom van een organisme
blijkt wat het in potentie kan. De
mRNAs zijn de boodschappers tus-
sen het genoom en de eiwitten die
weer een maat zijn voor de diverse
reacties die in een cel plaatsvinden,
terwijl alle stofwisselingsproducten
uiteindelijk laten zien hoe het orga-
nisme daadwerkelijk functioneert.
Dit wordt het fenotype van een orga-
nisme genoemd. Het fenotype van
een micro-organisme bepaald de
functie van dit micro-organisme
onder specifieke omgevingsomstan-
digheden. Dit wordt bestudeerd met
behulp van metabolomics. 

Een moeilijkheid bij het opzetten
van de metabolomics-technologie is
dat sommige stofwisselingsreacties
zich binnen enkele seconden voltrek-
ken. Een andere moeilijkheid is dat

de meetmethode voldoende gevoelig
moet zijn om de hoeveelheid stofwis-
selingsproduct goed te registreren.
“Alles meten lijkt een utopie”, ant-
woordt Van der Werf op een vraag uit
het publiek. Zelfs als het hele
genoom van een organisme bekend
is, hebben factoren als substraatspe-
cificiteit van de enzymen nog veel
invloed. Bij het meten wordt gebruik
gemaakt van bio-informatica-tools,
software die de grote hoeveelheid
gegenereerde data kan opslaan en
interpreteren (figuur 3). Het is aan de
gebruiker om selecties in de tools te
programmeren om relevante infor-
matie uit de datasets te kunnen isole-
ren. Mogelijke toepassingen zijn
optimalisatie van het vergistingspro-

ces, dat wil zeggen, het monitoren
van gistkwaliteit en het begrijpen en
controleren van de veroudering van
stammen en het ontstaan van afgelei-
de stammen. Ook processen van
belang bij de veranderingen van bier
tijdens opslag die nog niet (volledig)
bekend zijn, kunnen worden geïdenti-
ficeerd. Naar verwachting zullen deze
genomics-technologieën de onder-
zoekskosten en de tijd die nodig is om
een product op de markt te brengen,
verminderen. Er hoeft minder tijd en
moeite te worden besteed aan onder-
zoek op basis van hypotheses of een
‘educated guess’. ■
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