
Vooral reactieve zuurstofcom-
ponenten spelen een grote
rol bij de smaakveroudering

van bier. Een van deze componenten
is het hydroxylradicaal, dat ontstaat
uit geactiveerde zuurstof. Het is in
staat met grote snelheid bepaalde
stoffen uit het bier te oxideren tot
vrije radicalen. De gevormde vrije
radicalen reageren in een kettingre-
actie verder, tot uiteindelijk carbony-
len als aldehyden en ketonen ont-
staan. Toevoeging van H2O2 blijkt de
vorming daarvan te versnellen, terwijl
met katalase een tegengesteld effect
wordt bereikt.

EPR
Reeds in 1988 gebruikte Kaneda (1)
elektronenparamagnetische resonan-
tie (EPR) voor de meting van de
betrokken vrije radicalen. Hij
gebruikte een ‘spintrap-techniek’,
waarbij de vrije radicalen met PBN
(N-tert-butyl-alpha-phenylnitron)?
tot een stabieler nitroxyderadicaal
worden afgevangen. Zo kan met gro-
te gevoeligheid worden gemeten. 

Bieren bevatten bepaalde antioxi-
danten, die het vermogen hebben de
radicaalvorming enige tijd te verhin-
deren. Door meting van deze endoge-
ne antioxidatieve activiteit ontstaat
inzicht in de lagtime, het moment
waarop alle antioxidatieve stoffen
zijn verbruikt en de oxidatie kan
beginnen. Uchida (2) vond een hoge

correlatie tussen de eveneens met
EPR gemeten lagtime en de sen-
sorisch vastgestelde smaakstabiliteit.
Zijn analysetechniek (figuur 1) is
daarom ook uitgesproken interessant
voor de brouwindustrie. 

Meetopstelling
Terwijl de traditionele EPR-spectro-
meters ontworpen zijn voor uiteenlo-
pende experimenten, heeft Bruker
BioSpin onder licentie de ‘e-scan’
ontwikkeld, speciaal voor toepassing
in de bierbrouwerij (3). De hardware
bestaat onder meer uit een tafelmo-
del EPR-spectrometer en een mon-
sterwisselaar, die is voorzien van een
peristaltische pomp.

De werkwijze heeft het volgende
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verloop (figuur 2). De verschillende
bieren worden in een thermostaatbad
op 60°C gebracht, waarna de spintrap
(PBN) wordt toegevoegd. Elke 5 à 10
minuten wordt met behulp van de
peristaltische pomp van ieder bier
een monster getrokken, dat tussen
twee luchtbellen wordt verplaatst
naar de meetcel, waarin vervolgens
het gevormde nitroxyderadicaal wordt
gemeten. De automatische monster-
wisselaar biedt de mogelijkheid gedu-
rende een periode van twee uur 20
monsters op lagtime te analyseren.
Aangepaste software berekent ten-
slotte automatisch de lagtimes, door
bepaling van de buigpunten in de cur-
ven. Op grond van de lagtimes kan nu
de duur van de smaakstabiliteit empi-
risch worden vastgesteld (figuur 3).

Ontwikkeling lagtime
In worten is nauwelijks een lagtime
te meten, terwijl bij het staan in de
werveltank een geringe negatieve
invloed van de verwijdering van de
hittedraf wordt gevonden. In de eer-
ste dagen van de hoofdgisting neemt
de lagtime echter beduidend toe.
Deze toename blijkt sterk met de
SO2-vorming gecorreleerd te zijn.
SO2 is op twee manieren bij de
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Fig. 1   Apparatuur voor bepaling van EPR-lagtime (e-scan). Fig. 2   Uitvoering proef van EPR-signaal tot lagtime.
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Dit kan nadelige gevolgen hebben
voor de smaakstabiliteit.

pH-waarden
Een verhoging van de pH veroorzaakt
een verkorting van de lagtime en pH-
verlaging een verlenging hiervan.
Hoewel bieren met hoge pH-waarden
niet automatisch een ‘slechtere’, kor-
tere lagtime bezitten, moet in dit ver-
band worden gewezen op de opmer-
king van Kaneda, die stelt (1) dat een
lage pH gedurende het gehele
brouwproces een gunstige uitwer-
king op de smaakstabiliteit heeft.
Tussen pH 3 en 4 is de vorming van
het hydroxyderadicaal het geringst,
als gevolg van de complexvorming
van de aanwezige ijzerionen, die dan
verder niet bij de katalytische radi-
caalvorming betrokken zijn. Tussen
pH 4 en 6 is de radicaalvorming
daarentegen sterk.

Standaardisatie
Kunz en medewerkers (4) en Franz
en medewerkers (5) verrichtten
onderzoek naar de wijzen waarop de
lagtime in de brouwerij kan worden
gemeten en beïnvloed. Het artikel
van Kunz is vrij theoretisch van aard,
terwijl dat van Franz dieper ingaat op
de praktische toepassing van de
beschikbare EPR-technieken. 

Franz beklemtoont de noodzaak
van verdere normalisatie en standaar-
disatie van de meetmethode, nu het
er naar uitziet dat deze in tal van
brouwerijlaboratoria zal worden toe-
gepast. Ook wijst hij erop dat naast
de meting van de lagtime aandacht
moet worden besteed aan het volume
onder de meetcurve, dat als indicatie
van de absolute hoeveelheid vrije
radicalen geldt. ■

smaakveroudering betrokken: aller-
eerst als antioxidant bij de reductie
van zuurstof en ten tweede als com-
plexvormer voor bij het veroude-
ringsproces betrokken carbonylen als
aldehyden en ketonen. 

Zoals bekend hebben zowel het
gistras als de wijze van vergisten een
grote invloed op het resultaat. Boven-
gisten produceren nauwelijks SO2
(1,0–1,5 mg/l), zodat in bieren van
bovengisting vrijwel geen lagtime te
meten is. Door variaties in de vergis-
tingsmethode (beluchting, Drauflas-
sen) kan de SO2-vorming worden
gestimuleerd (tot maximaal 10 mg/l,
in verband met de wettelijke eisen). 

Bij de vergelijking van bieren uit
verschillende brouwerijen moet ook
rekening worden gehouden met de
verhouding van vrij SO2 tot totaal
SO2. Deze verhouding wordt mede
door de pH beïnvloed. Bij lagere pH
is meer vrij SO2 aanwezig. Alleen het
vrije SO2 heeft een antioxidatieve
werking. Het is daarom wenselijk
zoveel mogelijk lage pH-waarden na
te streven. 

Toevoegingen
Toevoeging van zwavelhoudende
aminozuren als cysteïne blijkt tot
versterkte radicaalvorming te leiden
(5) en ook ethanol heeft een duidelijk
radicaalbevorderende werking. Deze
berust op de grote reactiviteit van het

hydroxyderadicaal met ethanol. Aan-
gezien voor de bepaling van de lagti-
me het PBN in ethanol wordt opge-
lost, bevat het te meten monster een
zeker ethanolgehalte. Dit gehalte
dient bij monsters die met elkaar
worden vergeleken dus zoveel moge-
lijk gelijk te zijn.

Verdunning van het bier met gedis-
tilleerd water geeft geen verandering
van de lagtime (5). Blijkbaar houden
de pro- en antioxidatieve bierbe-
standdelen elkaar in evenwicht.
Alleen het oppervlak onder de curve
neemt lineair af met de verdunning.

Bij de filtratie neemt het oppervlak
onder de grafiek
juist toe, waar-
schijnlijk als
gevolg van de
aanwezigheid,
in kiezelgoer,
van oxidatiebe-
vorderende stof-
fen als ijzer en
koper. Ook ver-
schillen in kie-
zelgoer kunnen
dus het resultaat
van de metingen
beïnvloeden.
Onttrekking van
polyfenolen met
PVPP leidt bij
gelijkblijvende
lagtime tot een
vergroting van
het oppervlak
onder de curve,
hetgeen erop
wijst dat door de
verwijdering
slechtere resul-
taten worden
verkregen (5).

tabiliteit van bier
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Fig. 3   Meting lagtime en gebruik van het resultaat voor

voorspelling smaakstabiliteit met e-scan.

Elektronenparamagnetische resonantie (EPR) is een

analysetechniek die vooral geschikt is voor de analyse

van stoffen met ongepaarde elektronen, waaronder

vrije radicalen. De methodiek wordt ook wel elektro-

nenspinresonantie (ESR) genoemd. De meting richt

zich op de overgang van ongepaarde elektronen van

een lagere naar een hogere energietoestand in een

magnetisch veld. De methodiek van deze ‘paramag-

netische systemen’ vertoont overeenkomsten met die

van kernspinmagneetresonantie (NMR). Met NMR

meet men energieovergangen in de atoomkern. 

Evenals een atoomkern heeft een elektron een

‘spin’, waardoor een magnetisch moment optreedt.

Bij het aanleggen van een extern elektrisch veld kun-

nen de paramagnetische elektronen zich ofwel paral-

lel aan of antiparallel op de richting van het magne-

tisch veld richten. Daarbij ontstaan voor de onge-

paarde elektronen twee energieniveaus. De overgang

tussen deze niveaus wordt gemeten. 

Men zou verwachten dat het resonantiespectrum

van een verbinding met één ongepaard elektron uit

slechts één lijn zou bestaan. Meestal is het spectrum

echter ingewikkelder als gevolg van interactie tussen

de magnetische momenten van elektron en kern.

Deze leidt tot het optreden van ‘hyperfijninteractie’,

waarbij het enkelvoudige elektronenniveau wordt

opgesplitst in verschillende lijnen. De grootte van

deze hyperfijnopsplitsing, uitgedrukt in de zogehe-

ten koppelingsconstante, is een maat voor de interac-

tie tussen kern en elektron en daarmee voor de te

onderzoeken structuur. 

Elektronenparamagnetische resonantie (EPR)


