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Functionaliteit en productkwaliteit
Wetenschap

Een zetmeelinteractiemodel voor een
toepassing berust op twee peilers: het
productmodel en de zetmeelfunctiona-
liteit in die toepassing. Kenmerken van
een productmodel:
– Vereenvoudigd ten opzichte van een

industrieel product. Het bevat alleen
die componenten die bepalend zijn
voor de functionaliteit van het zet-
meel.

– Zo kleinschalig mogelijk. Dit kan con-
sequenties hebben voor de procesvoe-
ring.

– Representatief. Resultaten met het
productmodel moeten vergelijkbaar
zijn met die van industriële producten
of van modelproducten die bereid zijn
op semi-technische schaal.

Aan de hand van het model worden test-
methoden voor functionaliteit ontwikkeld

die geschikt zijn voor metingen aan het
model. Vooraf moet goed gedefinieerd
worden welke functionaliteit wordt nage-
streefd. Om de zetmeelfunctionaliteit
beter te kunnen begrijpen worden me-
thoden toegepast (en zonodig ontwik-
keld) waarmee de structuur en de eigen-

schappen van het zetmeelingrediënt in
het model kunnen worden bepaald.
Daarnaast wordt een zetmeeldatabase
opgezet met gegevens over samenstel-
ling, moleculaire structuur en fysisch-
chemische eigenschappen van zetmelen.
Een wezenlijk kenmerk van dit gegevens-

Interactiemodel toont functionaliteit van zetmeel als verdikker in zure sauzen

Zetmeel in zure sauzen

Samenvatting
Zetmeelinteractiemodellen maken het mogelijk om de func-
tionaliteit van zetmeel in geselecteerde toepassingen vast te
stellen en te begrijpen. Een interactiemodel is opgebouwd
uit een representatief kleinschalig productmodel, inclusief
testmethoden voor de functionaliteit, en een zetmeeldataba-
se. Met een kleinschalig sausmodel is het mogelijk om de
verwerkingsstabiliteit van zetmeel als verdikker in sauzen
met weinig materiaal en in korte tijd te voorspellen. Voor de
functionaliteit van zetmeelingrediënten in sausapplicaties is
vooral het behoud van het deeltjeskarakter van belang. Zet-
meelproducten, waaruit materiaal moleculair in oplossing
gaat, zijn onder de verwerkingscondities waarbij dit gebeurt
ongeschikt als verdikker in sauzen.

Abstract
Starch interaction models allow the assessment and the
understanding of starch functionality in selected applica-
tions. An interaction model consists of a representative,
small-scale product model, including test methods for func-
tionality, and a starch database. By means of a small-scale
sauce model it is possible to predict the processing stability
of starch as a thickener in acid sauces with small amounts of
material within a short time. In order that starch ingredients
are functional in sauce applications it is essential that the
particulate nature of the starch is preserved. Starch pro-
ducts that leach material into molecular solution at certain
processing conditions are unsuitable as a thickener in sau-
ces at those conditions.

Fig. 1   Zetmeelinteractiemodel.
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bestand is dat alle zetmelen op dezelfde
wijze worden geanalyseerd, ongeacht de
beoogde toepassing. 
Figuur 1 geeft schematisch de opzet van
een zetmeelinteractiemodel weer. Er
worden relaties gelegd tussen de resulta-
ten van functionaliteitstesten aan het
productmodel en de moleculaire en fy-
sisch-chemische eigenschappen van de
geteste zetmeelproducten in de zetmeel-
database. Verwacht wordt de structurele
factoren te kunnen identificeren die be-
palend zijn voor de gevraagde functiona-
liteit.

Zetmeel als verdikker
Zetmeel wordt in sauzen toegepast als
verdikker [1]. Wanneer een suspensie van
zetmeelkorrels in water wordt verhit bo-
ven de zogeheten verstijfselingstempera-
tuur, smelten de geordende domeinen in
de korrel. Daardoor wordt de samenhang
tussen de zetmeelmoleculen binnenin de
korrel minder hecht. De zetmeelkorrels
kunnen dan meer water opnemen, waar-
door ze sterk opzwellen. Hoewel de kor-
relstructuur door het verstijfselingspro-
ces sterk verandert (materiaal uit de kor-
rels kan in oplossing gaan), blijven de
individuele zetmeelkorrels in eerste aan-
leg bestaan. Pas bij hoge temperatuur
(≥ 100°C) en/of hoge afschuifkrachten
fragmenteren de gezwollen korrels en
gaat het grootste deel van het zetmeel
moleculair in oplossing. Niet de opge-
loste zetmeelmoleculen, maar juist de
gezwollen zetmeelkorrels zijn verant-
woordelijk voor de verdikkende werking
[2]. Immers, de effectieve volumefractie
van de zetmeelfase is door de zwelling

sterk toegenomen. Door het oplossen
van de gezwollen korrels gaat het verdik-
kend vermogen van het zetmeel echter
weer verloren.
Ongemodificeerd zetmeel is in vele ge-
vallen geschikt voor sauzen die door de
eindgebruiker zelf worden bereid: de be-
reidingscondities zijn betrekkelijk mild
en de saus wordt meestal direct na de
bereiding geconsumeerd. Aan commerci-
ële kant-en-klaarsauzen worden in de
regel veel strengere eisen gesteld. Ze die-
nen een lange houdbaarheid te hebben,
zowel in microbiologische zin als voor
wat betreft de textuur. Bovendien bevat-

ten sommige van deze sauzen een oliefa-
se, die stabiel moet blijven. De sauzen
worden daarom, afhankelijk van de pH
en de gewenste houdbaarheid, gesterili-
seerd en bij aanwezigheid van een oliefa-
se ook geëmulgeerd. De in zure sauzen in
te zetten zetmelen dienen daarom stabiel
te zijn tegen hoge temperatuur in combi-
natie met een lage pH en hoge afschuif-
krachten. Dit is alleen mogelijk op basis
van gemodificeerd zetmeel. De verschil-
lende zetmeelproducenten bieden ieder
verschillende gemodificeerde zetmelen
aan voor toepassing in kant-en-klare sau-
zen. Sommige hiervan zijn bij uitstek
geschikt voor specifieke bewerkingen:
hun functionaliteit komt pas volledig tot
ontwikkeling na onderwerping aan be-
paalde condities van temperatuur, pH en
afschuiving. Daarnaast is er echter bij de
afnemers zeker ook behoefte aan zetme-
len met een breed spectrum, die wellicht
niet onder alle verwerkingsomstandighe-
den optimaal presteren, maar breed kun-
nen worden ingezet. Hiermee kan het
aantal verschillende zetmeelproducten
dat moet worden ingekocht worden be-
perkt. Het ontwikkelde zetmeelinteractie-
model voor zure sauzen is bedoeld voor
de verbreding van de toepasbaarheid van
zetmeelingrediënten, dus op de optimali-
sering van hun verwerkingsstabiliteit.

Modelformulering
Figuur 2 geeft weer hoe het productmo-
del voor een zure saus is opgezet. De for-

Fig. 3   Effect van verschillende procescondities op de structuur van de zetmelen A1, B1 en B2
in een modelsaus. Lichtmicroscopie na verdunnen en aankleuren met jodium.

Functionaliteit van zetmeel in saus = verdikken

Productmodel formulering
- Gemodificeerd zetmeel
- Xanthaan
- Zout, suiker, conserveermiddel
- Buffer pH 3,6 - 5 in synthetisch leidingwater 

Productmodel verwerking
- Geprogrammeerd opwarmen / constant houden / koelen

met roeren (maximum T = 85 °C)
- Additionele hitte- (max. 120 °C) of afschuifbehandeling
- Kleinschalig

Testmethoden
- Functionaliteitstest door viscositeitsprofilering
- Zwelvermogen zetmeelkorrels onder

verwerkingscondities
- Zetmeelstructuur in modelproduct met optische en

confocale microscopie (CSLM)

A1  

 B1  

 B2  

   120 °C            110 °C              Standard                 High shear      V.h. shear  

Fig. 2   Productmo-
del voor olievrije
zure sauzen. 



vmt | 18 november 2005 | nr 2440

mulering is afgeleid van commerciële
smoorsauzen met een laag oliegehalte.
Xanthaan voorkomt het bezinken van de
gezwollen zetmeelkorrels. De zetmeel-
concentratie in commerciële smoorsau-
zen is namelijk vrij laag. Bij een concen-
tratie waarbij de zetmeelkorrels niet
meer bezinken zou de viscositeit veel te
hoog te worden. De mediumcomponen-
ten zout en suiker zijn toegevoegd aan
het model omdat deze invloed kunnen
hebben op de fysische eigenschappen
van het zetmeel. De pH werd ingesteld
met een acetaatbuffer. Ook werd conser-
veermiddel toegevoegd. De bovenge-
noemde componenten komen trouwens
in alle onderzochte commerciële sauzen
voor. Andere ingrediënten zoals eiwit,
olie, tomatenpuree, smaakstoffen en
kruiden, evenals groente- en fruitstukjes,
werden om uiteenlopende redenen uit
het model weggelaten.
In het model werden vaste, voor commer-
ciële sauzen representatieve hoeveelhe-
den van de ingrediënten gebruikt. De
hoeveelheden zetmeel en xanthaan wer-
den vastgesteld door een zo goed moge-
lijke afstemming van het viscositeitspro-
fiel (zie hieronder) van een modelsaus op
die van de commerciële sauzen.
De modelformulering werd op kleine
schaal onderworpen aan een gestan-
daardiseerde basisbewerking volgens
een gedefinieerd opwarm- en koelpro-
gramma. De hitte- en mechanische be-
werkingen werden nagebootst door de
verkregen modelsauzen te behandelen in
een kleine registrerende autoclaaf (maxi-
mumtemperatuur 105-120°C) of met een
laboratoriumhomogenisator.

Verwerkingsstabiliteit
Omdat verdikken de belangrijkste functie
van zetmeel in sauzen is, werd de functio-
naliteit vastgesteld door een viscositeits-
profiel van de modelsaus bij verwarmen
en afkoelen op te nemen met een Rapid
Visco Analyser [3]. De eindviscositeit na
verwarmen en koelen werd als kengetal
gebruikt voor de evaluatie van de ver-

schillende zetmeelingrediënten. Het
kleinschalige productmodel werd met
succes gevalideerd door vergelijking met
modelsauzen die op een schaal van 15 kg
waren aangemaakt. 
Een verwerkingsstabiel zetmeel vertoont
weinig variatie in eindviscositeit als het
wordt ingezet onder sterk verschillende
verwerkingsomstandigheden. Als kwanti-
tatieve maat hiervoor werd een verwer-
kingsstabiliteitsindex (PSI) gedefinieerd.
Hoe kleiner PSI, hoe groter de verwer-
kingsstabiliteit. Door alleen tempera-
tuur-, pH- of afschuifbewerkingen in de
analyse mee te nemen kan naast de alge-
hele verwerkingsstabiliteit ook de tempe-
ratuur-, pH- of afschuifstabiliteit worden
vastgesteld.
De tabel toont PSI voor vijf zetmeelingre-
diënten. Deze vallen in twee klassen uit-
een. Zetmelen gecodeerd als A hebben
een betere verwerkingsstabiliteit dan die
gecodeerd als B. Zetmeel A3 presteert
het beste, B2 het minste. De verschillen
tussen A en B betreffen vooral de tempe-
ratuur- en pH-stabiliteit en veel minder
de afschuifstabiliteit.

Structuur-functierelaties
Om na te gaan welke structurele kenmer-
ken van het zetmeel verantwoordelijk zijn
voor het verschil in verwerkingsstabiliteit
werd de microstructuur van de zetmeelkor-
rels in de modelsauzen nader onderzocht.
Figuur 3 toont microfoto’s van mo-
delsauzen met drie zetmelen na verschil-
lende voorbehandelingen. De minder ver-
werkingsstabiele zetmelen B1 en B2 lekken
duidelijk moleculair oplosbaar materiaal
na een behandeling bij temperaturen
boven 100°C en na sterke afschuiving. De
korrels van zetmeel A1 behouden bij hoge
temperatuur hun integriteit veel beter,
maar desintegreren tot kleine deeltjes bij
zeer sterke afschuiving. Dit heeft echter
een minder nadelig effect op de viscositeit
dan verwacht. Ook hebben we confocale
microscopie ingezet. Met deze techniek
kunnen structuren zowel in twee als in drie
dimensies zichtbaar worden gemaakt zon-
der dat verdunning nodig is (figuur 4). 

Literatuur
1. D.J. Thomas, W.A. Atwell (1997), Starches, Eagan Press,

St. Paul.

2. P.A.M. Steeneken (1989), Rheological properties of

aqueous suspensions of swollen starch granules, Carbo-

hydr. Polym., 11, 23-42.

3. www.newport.com.au.

Peter Steeneken, Albert Woortman, Albert
Jurgens, Willem Vernooij †, Doede Binne-
ma, Lizette Oudhuis 
Drs. P.A.M. Steeneken, A.J.J. Woortman, drs. A. Jurgens, W.P.

Vernooij †, dr. D.J. Binnema, TNO Kwaliteit van Leven, Gro-

ningen en Zeist, 050-3694632, binnema@voeding.tno.nl;

dr. A.A.C.M. Oudhuis, AVEBE U.A., Veendam. 

Fig. 4   Twee- en
driedimensionale
structuur van zet-
meel B1 in onver-
dunde modelsauzen
bij verschillende
verwerkingscondi-
ties (hoge afschui-
ving en hoge tempe-
ratuur), zichtbaar
gemaakt met confo-
cale scanning laser
microscopie (CSLM).
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Verwerkingsstabiliteitsindex van zetmelen in zure sauzen
Zetmeel Algehele T-stabiliteit pH-stabiliteit Afschuif-

stabiliteit (n = 5) (n = 7) stabiliteit
(n = 14)  (n = 6) 

A1 0,159 0,075 0,023 0,195
A2 0,173 0,108 0,027 0,196
A3 0,136 0,061 0,060 0,059
B1 0,224 0,235 0,230 0,182
B2 0,261 0,286 0,140 0,277


