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WeTenschap

Nieuwe gisten, 
nieuwe aroma’s
Niet-conventionele gisten groot potentieel  
voor productinnovatie

veel onderzoek in de voedingsindustrie is gericht op het verbe-
teren en diversifiëren van smaak. De productie van aroma’s door 
gisten in gefermenteerde producten heeft potentie. conventio-
nele gisten worden al veelvuldig toegepast. het cornucopia-
project heeft tot doel het onbenutte potentieel van niet-conven-
tionele gisten ten behoeve van nieuwe aroma’s te exploiteren.

mische instrumenten (1,2). Naast S. cerevisiae 
zijn er meer dan 1.500 gistsoorten die nog 
nauwelijks zijn onderzocht. Een aantal van 
hen hebben echter interessante eigenschap-
pen (3). Deze zogenaamde niet-conventione-
le gistsoorten vertegenwoordigen een groot 
onbenut potentieel voor productinnovatie.

Screening van aroma’s       
NIZO food research is aangeslo-
ten bij het Cornucopia-project 
(www.yeast-cornucopia.se). Het 
doel van dit project is het exploi-
teren van het onbenutte potenti-
eel van niet-conventionele gisten 
ten behoeve van nieuwe aroma’s, 
probiotische eigenschappen en 
ethanol-, zuur- en osmotoleran-
tie. Binnen het Cornucopia-pro-
ject zijn veel van de beschikbare 
stammen gescreend. Daarbij 
zocht NIZO naar nieuwe interes-
sante smaakprofielen die in de 

voedings- en drankenindustrie kunnen wor-
den gebruikt. Om dit te bereiken werd een 
grote collectie soorten van het Centraalbu-
reau voor Schimmelcultures (CBS) in Utrecht 
gescreend op aromavorming. De eerste stap 
was om van ongeveer 150 soorten een karak-
teristieke vertegenwoordiger te testen door de 
meest interessante profielen te selecteren en 
vervolgens te analyseren op stamniveau. Het 
idee was om zo veel mogelijk biodiversiteit te 

Aroma’s van biologische oor-
sprong, de zogenaamde natuurlij-
ke of biologische smaakstoffen, 
staan steeds meer in de belang-
stelling als natuurlijke clean label-
oplossing. Planten zijn een 
belangrijke bron van nieuwe 
smaakstoffen en essentiële oliën, 
maar deze optie heeft zijn beper-
kingen. De stoffen zijn soms 
moeilijk te extraheren of duur (ze 
kunnen aanwezig zijn in kleine 
hoeveelheden of in gebonden 
vorm). Ook zijn ze soms alleen in 
exotische wilde planten te vinden. 
Een andere potentiële bron is smaakstofsyn-
these of omzetting van precursors door 
micro-organismen. Wanneer deze optreden 
tijdens de fermentaties in het product is dit 
een aantrekkelijke manier om nieuwe aroma’s 
te produceren.
De productie van aroma’s door gisten in 
gefermenteerde producten heeft een groot 
potentieel. Gist is een van de meest voorko-
mende organismen op aarde en de biodiver-

siteit in deze groep is immens. Voor conven-
tionele gisten, zoals Saccharomyces cerevisiae 
die op grote schaal in de voedingsindustrie 
wordt gebruikt, is dit goed onderzocht. S. 
cerevisiae wordt al eeuwenlang gebruikt voor 
de productie van gefermenteerde producten 
zoals wijn, bier en brood. Daarnaast is S. cere-
visiae het eukaryotische modelsysteem in de 
celbiologie en is als zodanig gebruikt voor de 
ontwikkeling van vele moleculaire en geno-

Biodiversiteit binnen de groep gisten. 
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verkrijgen (zie foto’s). De screening van aro-
ma’s werd uitgevoerd met speciale analytische 
methoden gebaseerd op gaschromatografie.
De vijftien meest veelbelovende soorten wer-
den geselecteerd voor verdere screening. 
Daarbij werd gebruikgemaakt van een brede-
re reeks detectie- en identificatietechnieken, 
waaronder massaspectrometrie. Ten slotte 
werden de meest interessante profielen gese-
lecteerd voor onderzoek in verschillende voe-
dingsmatrices. Op deze manier werden de 
dertien giststammen met het grootste poten-
tieel uit de collectie van het CBS geselecteerd.

Hoge biodiversiteit
De resultaten toonden duidelijk de hoge (bio)
diversiteit wat betreft aromavorming binnen 
de gistgroep aan. De aromaprofielen bleken 
stam- of soortafhankelijk te zijn, terwijl 
geslacht, isolatiebron en groeisnelheid weinig 
tot geen effect op de aromaprofielen hadden. 
Daarnaast was het opmerkelijk dat sommige 
niet-conventionele gisten grotere hoeveelhe-
den smaakstoffen produceerden dan de Sac-
charomyces-soorten, wat een toegevoegde 
waarde voor biotechnologische en voe-
dingstoepassingen impliceert.

Screening in producten
NIZO schreef eind 2011 al in VMT over een 
breed scala aan high-throughput screening-
systemen voor productfermentaties, zoals 
MicroVinification, MicroBeer, Micro- 
Yoghurt, MicroCheese en MicroBread (4). 
Deze geminiaturiseerde productieprocessen 
bootsen grootschalige fermentaties na, waar-
door snelle screening met lage materiaal- en 
arbeidskosten mogelijk is. Dertien stammen 
met interessante aromaprofielen in verschil-

lende producten werden onderzocht met 
behulp van microscreening. Voorbeelden van 
geselecteerde giststammen voor toepassing in 
de voedingsindustrie zijn Hanseniaspora, 
Kazachstania, Torulaspora of Wickerhamo-
myces. Om de fermentatie van deze geselec-
teerde gisten te versnellen werd het snel 
groeiende Saccharomyces gist extra toege-
voegd. Dit versnelde de fermentatie aanzien-
lijk, maar het ging wel ten koste van de diver-
siteit van de gevormde aroma’s. Dit kan zijn 
veroorzaakt door concurrentie of door 
gevoeligheid van de grote hoeveelheid etha-
nol gevormd tijdens de fermentatie. Optima-
lisatie met lagere doseringen Saccharomyces, 
tevens getest op grotere schaal, gaven de 
gewenste resultaten van snelle groei én dui-
delijke verschillende aromaprofielen. Met 
behulp van de microfermentatiesystemen is 
het dus mogelijk om snel en efficiënt een 
optimaliseringsstap te maken richting prakti-
sche toepassing. Ook werden de geselecteer-
de gisten samen met melkzuurbacteriën 
gebruikt voor het produceren van Micro-
Cheese, wat resulteerde in microkaasjes met 
verrassende geuren en smaken (figuur 1). De 
resultaten van deze productscreening gaven 
duidelijk aan dat sommige gisten in staat zijn 
grote hoeveelheden esters te produceren, die 
een intense fruitige smaak aan de producten 
gaven. Bovendien produceerden sommige 
van de stammen lagere hoeveelheden etha-
nol, wat duidt op toepassingsmogelijkheden 
in de ontwikkeling van smaakvolle dranken 
met een laag alcoholpercentage. 

MicroBread
Momenteel worden met de geselecteerde gis-
ten experimenten uitgevoerd in het onlangs 
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ontwikkelde MicroBread-systeem (figuur 1). 
In deze experimenten wordt het vermogen 
van gisten om CO2 te produceren voor de 
toepassing in broodbereiding gescreend. Het 
doel is brood met nieuwe smaken te verkrij-
gen. Enkele resultaten zullen later dit jaar op 
het tiende Wartburg symposium – 16 t/m 19 
april in Eisenach, Duitsland – worden gepre-
senteerd.

Verdere mogelijkheden
Gisten bieden nog veel meer mogelijkheden. 
Op dit moment vindt verder onderzoek 
plaats om de complexiteit van deze groep 
micro-organismen te ontrafelen en nog meer 
giststammen te vinden die in producten kun-
nen worden toegepast.
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Figuur 1.  microsystemen gebruikt voor screening in producten. van links naar rechts: microvinification, microBeer, microcheese en microBread.


