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Verpakken met 
een luchtje

Verpakkingsmaterialen die bestemd zijn 
om met levensmiddelen in contact te 
komen, moeten aan strenge eisen voldoen. 
De algemene eisen voor voedingscontact-
materialen worden in de Europese kader-
wetgeving  (Verordening (EG) nr. 1935/ 
2004) beschreven. Verpakkingsmaterialen 
moeten voldoende inert zijn en mogen  
geen impact hebben op de organoleptische 
eigenschappen van verpakte levensmidde-

len. Jammer genoeg is dit niet altijd het 
geval. Senstech, het Vlaams Adviescentrum 
voor Sensoriek van Voedingsmidden en 
Contactmaterialen, wordt geregeld gecon-
fronteerd met sterke of afwijkende geuren 
van voedingscontactmaterialen (o!-odeurs) 
en verpakkingsrelateerde smaakafwijkingen 
(taints) in voedingsmiddelen. Voedings-
bedrijven zijn zich vaak niet bewust welke 
impact de geureigenschappen van hun 
 verpakkingsmaterialen hebben op de  
sensorische eigenschappen van de ver -  
pakte producten. Senstech constateert dat 
 geur testen op verpakkingsmaterialen vaak 
niet worden uitgevoerd om te toetsen of 
aan de wetgeving voor voedingscontact-
materialen wordt voldaan. Sensorische 
ingangscontrole van verpakkingsmaterialen 
is echter geen overbodige luxe om verpak-
kingsgerelateerde smaakafwijkingen in 
 producten te  vermijden. Gesignaleerd 
wordt echter dat weinig voedingsbedrijven 
beschikken over een sensorisch panel voor 
sensorische  kwaliteitscontrole van verpak-
kingsmaterialen.

Seminars en workshops
Senstech is gespecialiseerd in sen sorische 
analyse van verpakkingsmaterialen en 
instrumentele geurkarakterisering van 
 voedingsverpakkingen. Ook selectie en  
training van een sensorisch panel voor  
voedingscontactmaterialen behoort tot de 
expertise. Senstech organiseert met  
regelmaat seminars en workshops over 
deze problematiek. 
Meer informatie: www.senstech.be 

Verpakkingsproducenten en voedingsbedrijven zijn vaak  
alleen bezorgd over de voedselveiligheidsaspecten van hun 
 verpakkingsmaterialen. Ten onrechte, want er kan een luchtje 
zitten aan verpakkingsmaterialen dat leidt tot smaakafwijkingen 
in het product, met claims, terughaalacties en imagoschade  
tot gevolg. Sensorische kwaliteitscontroles van verpakkings-
materialen  kunnen dat voorkomen. 

Geur- en smaakafwijking door verpakkingsmateriaal 

Geureigenschappen kennen
Geurarme, laat staan geurvrije verpakkings-
materialen produceren is geen  gemakkelijke 
opgave. Sommige verpakkingsmaterialen 
hebben een te sterke  geurbelasting door de 
aanwezigheid van vluchtige verpakkings-
componenten.  A!ankelijk van het type 
verpakkings materiaal komen immers 
 speci"eke,  geurkrachtige moleculen voor 
die de geureigenschappen in belangrijke 
mate bepalen. Deze vluchtige componenten 
 kunnen per verpakkingsproduct worden 
opgenomen in een zogenaamd geurwiel.
Het is van cruciaal belang dat producenten 
van verpakkingsmaterialen en voedings-
bedrijven de geureigenschappen van hun 
voedingsverpakkingen kennen en via 
 product- en procesinnovatie verder 
 optimaliseren. Sensorische panels zijn op   
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GC-MS-instrumentatie met autosampler voor objectieve  

geur profilering van verpakkingsmaterialen: isolatie van vluchtige 

 organische componenten uit papieren verpakkingsmaterialen.
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‘ Weinig voedingsbedrijven 
hebben panel sensorische 
kwaliteitscontrole’

t  e leiden om sensorische kwaliteitscontrole 
van verpakkingsmaterialen uit te voeren, 
zowel bij de uitgangscontrole in verpak-
kingsbedrijven als bij de ingangscontrole 
van  voedings bedrijven. In veel bedrijven 
voeren bedrijfspanels geurtesten uit. Che-
misch-analytische geurkarakterisering door 
gaschromatogra!e-massaspectrometrie 
(GC-MC-pro!lering) kan echter noodzake-
lijk zijn om inzicht te krijgen in de chemi-

sche achtergrond en de moleculaire basis 
van de geur van verpakkingsmaterialen. 
Ook geurbeïnvloedende factoren kunnen 
objectief in kaart worden gebracht. Dat 
kunnen grondsto"en zijn zoals papiersub-
straten of masterbatches van polymeren, 
ingrediënten en hulpsto"en zoals inkten, 
lijmen, coatings en waswaters, maar ook 
procesparameters. Massaspectrometrie- 
gebaseerde elektronische neustechnologie 
(MS-nose) kan eveneens worden gebruikt 

voor snelle classi!catie van productie-
batches op basis van hun geurpro!el.

Migratie vluchtige componenten
Senstech hee# veel ervaring met het in 
kaart brengen van vluchtige organische 
componenten (VOC’s) die een rol spelen  
bij de interactie tussen een levensmiddel en 
een verpakkingsmateriaal. Bij het transport 
van vluchtige, organische componenten 

kunnen permeatie, migratie 
en scalping (zie kader) 
 optreden. De interactie-
mechanismen tussen 
 levensmiddelen en verpak-
kingsmaterialen, waarbij 
vluchtige componenten een 
rol spelen,  kunnen worden 
opgevolgd door chemisch- 

analytische  technieken, zoals GC-MS- 
pro!lering.  Ook sensorische testen – 
 geurtesten en tainttransfertesten – zijn te 
gebruiken om geureigenschappen of even-
tuele migratie van vluchtige verpakkings-
componenten naar voedingssimulanten te 
monitoren.
Bij sterkgeurende verpakkingen kunnen 
geurkrachtige, vluchtige componenten 
migreren naar het voedingsmiddel en 
 eventueel de organoleptische eigenschap-

pen van het voedingsmiddel beïnvloeden. 
A$ankelijk van de geurkracht van de ver-
pakkingscomponenten kan een dergelijke 
migratie een smaakafwijking in het verpak-
te product veroorzaken. Mede onder 
invloed van de conveniencetrend en het 
gebruik van kleinverpakkingen komen 
 verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen 
steeds vaker voor. De afwijkingen zorgen 
altijd voor ernstige problemen tussen  
de verschillende partijen: verpakkings-
bedrijven, hun toeleveranciers, voedings-
bedrijven, transport-, opslag- en distribu-
tiesector. 
Verpakkingsgerelateerde smaakafwijkingen 
kunnen als gevolg van claims, terughaal-
acties en imagoschade vergaande !nanciële 
consequenties hebben voor zowel de pro-
ducent van het levensmiddel als voor de 
fabrikant van het verpakkingsmateriaal. 

Sensorische analyse 
Voor de evaluatie van organoleptische 
eigenschappen van verpakkingsmaterialen 
kunnen sensorische testen worden gebruikt. 
Naast de algemene ISO-norm en Duitse 
DIN-norm voor diverse typen verpakkings-
materialen, bestaan er voor verpakkingen 
die direct of indirect in contact komen met 
voedingsmiddelen tevens Europese normen 

Chemisch-analytische geurkarakterisering met GC-MS: tray met monsters van diverse papiersubstraten.
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voor sensorische analyse van gecoate en 
bedrukte papier- en karton verpakkingen 
(1-5). Deze normen of  standaarden zijn te 
gebruiken om te   
toetsen of aan de Europese kaderwetgeving 
1935/2004 wordt voldaan. De resultaten 
van deze sensorische testen worden 
 vermeld in de Verklaring van Overeen-
stemming (DoC), die bij een verpakkings-
materiaal wordt meegeleverd.
Bij de geurtest wordt het testmateriaal   
24 uur lang in een gesloten erlenmeyer op  
kamertemperatuur bewaard. Onder 
 ge  standaardiseerde testcondities scoort  
een geselecteerd en getraind sensorisch 
panel naderhand de geurintensiteit van het 
testmateriaal op een schaal van 0 tot 4.
De tainttransfertest omvat doorgaans een 
evaluatie van een mogelijke smaakafwijking 
in een testsimulant. Hierbij wordt het 
 verpakkingsmateriaal samen met een test-
simulant 48 uur in een gesloten recipiënt 
bewaard. A!ankelijk van de aard van het   
te verpakken voedingsmiddel worden 
 verschillende voedingssimulanten gebruikt, 
bijvoorbeeld melkchocolade voor papier- 
en kartonverpakkingen. Een geselecteerd en 
getraind smaakpanel vergelijkt naderhand 
de testsimulant met een controleproduct 
dat niet in contact komt met het verpak-
kingsmateriaal. Via een triangeltest wordt 
bijvoorbeeld bepaald of er een signi"cant 
sensorisch verschil bestaat tussen de test-
simulant en het controleproduct. Als een 
panellid de verschillende monsters correct 
aanduidt, wordt bij een uitgebreide triangel-
test tevens gevraagd om de intensiteit van 
de smaakafwijking op een schaal van 0 tot 4 
te beoordelen. In het geval diverse verpak-
kingsmaterialen sensorisch ten opzichte 
van elkaar worden vergeleken, wordt een 
vergelijkende sensorische test uitgevoerd 
met een controleproduct als referentie en 
de bemonsterde testsimulanten als test-
monsters (multicomparisontest).

Inzicht in moleculaire basis
Met GC-MS-pro"lering is meer inzicht  
te krijgen in de moleculaire basis van de 

geureigenschappen van de verpakkings-
materialen. Hierbij worden vluchtige 
 componenten geïdenti"ceerd die, 
 a!ankelijk van hun concentratie en 
geurdrempelwaarde, een groter of kleiner 
aandeel hebben in de globale geur van een 
product. Maar ook de migratie van vluch-
tige verpakkingscomponenten worden 
gemeten met chemisch-analytische tech-
nieken. Op die manier kunnen hoge scores 
in de sensorische testen worden verklaard 
en kan er naar een oplossing worden 
gezocht om de intrinsieke geureigenschap-
pen te verminderen door bijvoorbeeld 
 lagegeurinkten te gebruiken. 
Doorgaans wordt een goede overeen-   
komst vastgesteld tussen de resultaten    
van  de  sensorische testen en de GC-MS- 
pro"lering. Door inzicht te krijgen in de 
chemische achtergrond van de vluchtige 
componenten kan worden teruggekoppeld 
om de geur van verpakkingsmaterialen te 
verbeteren en de good manufacturing 
 practices (GMP) te evalueren.
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Permeatie
Afhankelijk van de barrière-eigenschappen van het 
verpakkingsmateriaal kan permeatie van vluchtige 
componenten in meer of  mindere mate voorkomen. 
Permeatie kan optreden in twee richtingen. Vluch-
tige aromacomponenten uit het levensmiddel  
kunnen door het verpakkingsmateriaal heen  
bewegen en eventueel leiden tot aromaverlies of 
gewijzigde sensorische eigenschappen van het 
verpakt levensmiddel. Omgekeerd kunnen vluchti-
ge  moleculen uit de omgeving door het verpak-
kingsmiddel heen naar het levensmiddel bewegen.

Migratie
Vluchtige verpakkingscomponenten kunnen uit de 
verpakking naar het levensmiddel migreren en al  
of niet smaak- en geurafwijkingen veroorzaken.
Bij het migratiefenomeen dient duidelijk een 
 onderscheid gemaakt te worden tussen migratie 
van vluchtige componenten en migratie van niet- 
vluchtige componenten. Alleen dit laatstgenoemde 
migratiemechanisme wordt in kaart gebracht door 
de klassieke globale en specifieke migratietesten.

Scalping
Scalping is het onomkeerbaar transport van 
 vluchtige aromacomponenten uit het levensmiddel 
naar het verpakkingsmateriaal. Hierbij worden 
 aromacomponenten geabsorbeerd door het 
 verpakkingsmateriaal en vastgehouden in de 
verpakkings matrix. Als hierbij cruciale aroma-
componenten, zogenaamde karakter-impact-
componenten, betrokken zijn, leidt dit doorgaans 
tot veranderde sensorische eigenschappen.
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Schematisch overzicht van levensmiddel-verpakkinginteracties, 

waarbij vluchtige componenten een rol spelen (LM = levensmiddel).
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