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Inzicht in  
voedselstructuren
Productverbetering door X-ray  
Computer Tomografie (XRT)

structuur is een belangrijk kwaliteitscriterium voor voedselpro-
ducten. inzicht in het effect van ingrediënten en proces op de 
structuur maakt het mogelijk producten te ontwikkelen en te 
produceren die beter aansluiten bij de wensen van de consu-
ment. X-ray computer Tomografie (XrT) kan helpen dit inzicht 
te krijgen. het is een techniek waarmee eenvoudig een driedi-
mensionaal (3D) beeld is te maken van een object.

lutie van 3 μm en een lage flux transmis-
siebron met een resolutie van 0,8 μm. 
Hiertussen kan eenvoudig worden 
geschakeld. Dit maakt het mogelijk om 
zowel sterk absorberende objecten te 
meten, zoals metalen en zand, als minder 
sterk absorberende objecten, zoals biolo-
gische materialen en levensmiddelen.

Lekker knapperig
Knapperigheid is een van de belangrijkste 
kwaliteitseigenschappen van droge voed-
selsystemen zoals beschuit, broodkorst, 
crackers, biscuitjes en chips. Knapperig-
heid is sterk afhankelijk van de structuur 

en van het watergehalte. Zo is 
bijvoorbeeld de knapperigheid 
van vers gebakken brood bin-
nen enkele uren verdwenen 
doordat de droge korst water 
opneemt vanuit de vochtige 
kruim. De snelheid van water-
migratie, en dus de snelheid 
waarmee de knapperigheid 

afneemt, is ook sterk afhankelijk van de 
poreuze structuur. Vergelijkbare struc-
tuur-functie relaties zijn er voor bijna alle 
voedselproducten.
Met behulp van XRT is de structuur te 
bepalen als functie van de tijd en als 
functie van een bewerking, zoals vervor-
ming, droging of bevochtiging. Hierdoor 

In april opent Wageningen UR de nieuwe 
XRT-faciliteit met de Phoenix v[tome]xm 
van General Electric. Deze tomografische 
scanner is state-of-the art waarmee 
3D-röntgenbeelden zijn te maken van 
objecten met een grootte van 1 mm tot  
40 cm. Dit zonder het object te 
beschadigen en met een reso-
lutie beter dan 1 micrometer. 
In Nederland is dergelijke 
scannercapaciteit nauwelijks 
beschikbaar. Deze XRT wordt 
door CAT-AgroFood, onder-
deel van Wageningen UR, 
beschikbaar gesteld voor 
onderzoekers van universiteiten, onder-
zoeksinstellingen en bedrijven, om snel 
inzicht te krijgen in de structuur van   
systemen die zij onderzoeken. 

XRT-techniek
Bij XRT worden röntgenbeelden van het 
object genomen onder verschillende hoe-

ken. Door middel van zogenaamde tomo-
grafische reconstructie wordt uit de grote 
hoeveelheid 2D-projectiebeelden het 
3D-beeld van het object berekend. Bij de 
medische CT-scanners draait de röntgen-
bron en detector rond de patiënt, terwijl 

bij de industriële scanners de bron en 
detector stil staan en het object draait. 
Het 3D-beeld geeft voornamelijk de ver-
schillende dichtheden in het object weer.
Deze XRT, die een typische meettijd heeft 
van minder dan 15 minuten, beschikt 
over twee verschillende röntgenbronnen: 
een hoge flux reflectiebron met een reso-

‘ Inzicht in structuur is  
vaak de eerste stap naar  
productverbetering’
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Figuur 1. inzicht in de knapperigheid van brood. A: cracker. B: 3D XrT beeld. C: gesegmenteerde  

luchtcellen en poriën daartussen. D: netwerkmodel. E: waterfluxen. F: waterprofiel (direct gerelateerd  

aan knapperigheid) in de tijd.
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kan een duidelijk inzicht worden verkre-
gen in de essentiële parameters die de 
structuur van het product en de dyna-
miek daarvan bepalen. Daarmee is de 
kwaliteit van voedselproducten te ver-
beteren.

Broodkorst
In samenwerking met TI Food & Nutriti-
on en Unilever, heeft Food & Biobased 
Research een model ontwikkeld dat de 
watermigratie en de knapperigheid als 
functie van de tijd in poreuze voedselsys-
temen voorspelt (1,2). Schematisch is dit 
weergegeven in figuur 1. Uit de 3D-struc-
tuur van de cracker, gemeten met XRT 
(B), worden de luchtkamers en de grootte 
van de poriën daartussen geïdentificeerd 
(C). Hieruit wordt een netwerkmodel (D) 
ontwikkeld. Met behulp van een diffusie-
model worden de waterfluxen berekend 
(E), waaruit het watergehalte op elke 
positie en op elk tijdstip wordt voorspeld 
(F). Een te hoog watergehalte leidt tot 
verlies van knapperigheid. Inzicht in de 
watermigratie in brood en meting van het 
effect van aanpassingen in het productie-
proces hebben er mede toe geleid dat lek-
ker brood kan worden gemaakt met een 
broodkorst die veel langer, mogelijk acht 
keer zo lang, knapperig blijft (3,4).

Loempia
In een loempia is het verschil in structuur 
een belangrijk aspect van de smaakbele-
ving. Behoud van een knapperig laagje 
om de vochtige vulling kan lastig zijn. 
Figuur 2 toont een Vietnamese loempia 
waarin duidelijk de componenten, zoals 
het loempiavel en de verschillende groen-
ten, te zien zijn. De detailopname van de 
loempia voor en na frituren laat zien waar 
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frituurolie is binnengedrongen in de 
gelaagde, poreuze structuur van het 
omhulsel. Op basis van deze informatie is 
het productieproces aan te passen, zodat 
de textuur en knapperigheid beter behou-
den blijven.

Stabiliteit en mondgevoel
Brood en loempia’s zijn twee voorbeelden 
waar de structuur een belangrijke rol 
speelt in de fysische en sensorische eigen-
schappen van voedselproducten. Zo zijn 
er legio. Zo is het rehydrateren van 
gedroogde groentes en poeders sterk 
afhankelijk van de snelheid van watermi-
gratie, die op zijn beurt weer sterk afhan-
kelijk is van de poreuze structuur. Dat-
zelfde geldt voor het aankoeken van   
poeders. Ook van beluchte voedingsmid-
delen, zoals schuimen, ijs en toetjes wor-

den kwaliteitseigenschappen als luchtig-
heid, reologie, mondgevoel en stabiliteit 
sterk bepaald door de interne structuur. 
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Figuur 2. inzicht de structuur van 

loempia’s. a: phoenix v[tome]x m 

van ge. b: vietnamese loempia 

(3D-beeld en doorsnede). c: 

structuur mie in loempia, detailop-

names voor en na frituren.

Workshop over toepassingen
De nieuwe XRT-faciliteit vormt door de 
resolutie, niet-destructieve testen en de 
grootte van de af te beelden objecten een 
goede aanvulling op andere (3D)-beeldvor-
mende technieken die bij CAT-Agrofood, 
Wageningen UR beschikbaar zijn. Zoals 
electronenmicroscopie, confocal laser 
scanning microscopie en magnetische 
resonantie imaging. 
Naast het verbeteren van voedselproducten 
en productieprocessen is de XRT te 
gebruiken voor toepassingen als het zicht-
baar maken van wortelstructuren in de 
bodem, het bepalen van de relatie tussen 
structuur en eigenschappen van schuim-
plastics of papier, onderzoek aan insecten 
en kleine dieren, zoals vissen, of om snel en 
met hoge precisie de maten van een object 
te bepalen in een mechanische werkplaats. 
Op 18 juni wordt tijdens een workshop 
getoond wat de mogelijkheden van XRT en 
aanvullend onderzoek zijn. Wageningen UR 
kan voor deze toepassingen het onderzoek 
begeleiden (www.wageningenur.nl/xrt).
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‘ Er kan brood worden 
gemaakt met een korst die 
veel langer knapperig blijft’


