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Het jaarlijkse congres van het Amerikaanse Institute of Food Technologists (IFT) omvatte 
deze zomer in New Orleans talrijke wetenschappelijke symposia. Vele aspecten op het 
brede terrein van de voedingsmiddelentechnologie kwamen aan bod: van textuur tot  
processing, van allergenen tot voedselfraude en van smaak tot biologisch. Een kleine 
greep uit de gepresenteerde onderwerpen.

  ‘Food Science’ in  de spotlight
IFT-congres presenteert nieuwe wetenschappelijke inzichten

TECHNOLOGIE & TECHNIEK
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Innovatieve processing voor voedselveiligheid
Een aantal minisymposia (elk 
drie lezingen) hadden innova-
tieve processingmethoden als 
onderwerp. In het minisympo-
sium New Insights into innova-
tive processing methods for food 
safety vertelde PhD W. Yang 
over onderzoek van zijn groep 
aan de Universiteit van Florida, 
om verschillende allergenen in 
pinda te inactiveren met pulse-
rende uv-stralen om hypoaller-
gene pindakaas te kunnen 
maken. Uit het onderzoek blijkt dat de technologie wel enkele allergenen inactiveert, 
maar alleen bij langere procestijden waardoor het thermisch effect een grote rol speelt 
bij de inactivatie van de allergenen. Sudhir Sastry van de Ohio State University ging 
in op in-situ metingen bij hoge druk en PEF. De uitdagingen hierbij zijn de moeilijke 
toegang tot de hogedrukomgeving en het gebrek aan goede sensors. Sevugan Palania-
ppan van multinational FritoLay gaf middenin alle discussies over nieuwe technolo-
gieën aan dat in de foodindustrie nog steeds 90% van de producten traditioneel met 
warmte wordt geconserveerd. Hij waarschuwde dat afgestudeerden dit vak steeds 
minder beheersen. Frito-
lay heeft in een joint-ven-
ture met de Strauss 
Group HPP toegepast om 
guacamole op de markt te 
brengen. Het bedrijf wil-
de de markt van gekoelde 
snacks betreden. Volgens 
Palaniappan zijn bij de commerciële invoering van een nieuwe technologie zowel 
technologische als zakelijke aspecten van belang. Technologische zaken zijn bijvoor-
beeld een betere kwaliteit, betrouwbaar en betaalbaar, voedselveilig, makkelijke vali-
datie en acceptatie door wetgever. Zakelijke aspecten zijn onderhoudskosten, grootte 
en capaciteit, ROI, flexibiliteit. Ook van belang: is het een bewezen technologie en 
klaar voor commercie; maakt de nieuwe technologie het mogelijk om baanbrekende 
producten te produceren; een betrouwbare machineproducent; en een verkoper die 
betrokken blijft gedurende het gehele validatietraject voor de FDA.

  ‘Food Science’ in  de spotlight
IFT-congres presenteert nieuwe wetenschappelijke inzichten

PEF voor zuivel
Roman Buckow van CSIRO Animal Food and 
Health Sciences in Australië presenteerde een 
uitgebreide literatuurstudie naar de geschikt-
heid van PEF voor de conservering van zuivel. 
Met PEF worden met korte elektrische pulsen 
met een hoog voltage de cellen van ongewens-
te bacteriën geperforeerd en daarmee geïnac-
tiveerd. Uit de literatuur blijkt dat het met 
PEF, in combinatie met een lage temperatuur, 
mogelijk is om een vergelijkbare microbiële 
reductie te verkrijgen vergeleken met hitte-
pasteurisatie zonder dat er significante nega-
tieve effecten zijn op smaak en de fysisch-che-

mische eigenschappen van het zuivelproduct. 
In de geanalyseerde literatuur is er wel veel 
variatie in de gebruikte procesapparatuur en 
de toegepaste procescondities en het gebruik-
te zuivelsysteem 
(melk, magere 
melk, weiconcen-
traat).
Uit de studies blijkt 
dat PEF effectief 
zowel pathogenen 
als bederfveroorza-
kende micro-orga-
nismen kan inacti-
veren. De inactiva-
tie van enzymen is 
lastiger. Alkaline 
fosfatase is het 
meest gevoelig voor inactivatie door PEF; 
plasmine het minst. De kosten voor de indus-
triële verwerking van zuivel zullen hoger zijn 
dan voor sap vanwege de hogere elektrische 
conductiviteit van zuivelproducten. Toepas-
sing is daarom geschikt voor premiumpro-
ducten zoals kaas van rauwe melk, bioactieve 
zuivel of zuivelconcentraten.

‘90% van alle producten 
wordt nog traditioneel met 
warmte geconserveerd’

‘Inactivatie van  
zuivelenzymen door 
PEF is lastiger’
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Antimicrobials voor 
clean labels voor 
vleesproducten
In een van de symposia over voedselvei-
ligheid presenteerde Kathleen Glass, 
senior scientist aan de universiteit van 
Wisconsin-Madison, een onderzoek 
waarin verschillende clean label ingre- 
diënten werden gebruikt voor het conser-
veren van vlees. De geteste ‘label friendly 
solutions’ (antimicrobials) waren onder 
andere gefermenteerd selderijsap, gefer-
menteerd suiker, fruitextracten, kruiden, 
etherische oliën en rookaroma. De meest 
actieve component in de gefermenteerde 
sappen was zuur. In een test met een 25% 
kalkoenvleesoplossing met 2% NACl, een 
pH tussen de 5,8 en 6,1 gedurende vier 
weken bij 4 graden Celsius groeide het 
doelmicro-organisme L. monocytogenes 
niet uit in dit vleessysteem met nitriet en 
met azijn, een mengsel van gefermen-
teerd suiker en azijn, een citroen/kers/
azijnmengsel en de essentiële olie: tea 
tree oil. Factoren die de effectiviteit beïn-
vloeden zijn: type en concentratie van 
actieve component, de oplosbaarheids- 
en dissociatieconstante van de testen stof, 
de samenstelling van voedsel (vet, vocht, 
hydrofobe eiwitten, vrij ijzer, pH, zout, 

Encapsulatie van zuivel 
Simon Loveday van het Riddet Instituut in Nieuw-Zeeland nam de aanwezigen mee 
in de wereld van nano-encapsulatie. Hij toonde vier ontwerpen van op zuivel geba-
seerde nano-encapsulatiesystemen voor de distributie van bioactieve materialen. 
Deze systemen zijn biologisch en bestaan uit eiwitten, koolhydraten en vetten, niet uit 
inorganische nanodeeltjes zoals silica. Zijn instituut heeft samen met de Massey Uni-
versity op zuivel gebaseerde nano-encapsulatiesystemen geproduceerd. De bedoeling 
van encapsulatie is om waar-
devolle stoffen pas vrij te 
geven in de dunne darm waar 
ze worden opgenomen.  
Loveday presenteerde de vol-
gende systemen:
•  Caseïne micellen als nanocapsules. De micellen (50-200nm) hebben een structuur 

als een spons waardoor er stoffen aan toegevoegd kunnen worden. Uit onderzoek 
blijkt dat vitamine D geëncapsuleerd in caseïne gedeeltelijk beschermd is van 
uv-licht. Uit onderzoek van het Riddet Instituut blijkt dat micellaire caseïne in melk 
ijzer kan opnemen nadat calcium is verwijderd via ionenuitwisseling. Het voordeel 
van dit systeem is dat het oplosbaar is bij neutrale pH, hitte- en zoutstabiel is en 
bovendien minimaal invloed heeft op de smaak. 

•  NEST emulsies. Dit zijn olie-wateremulsies gestabiliseerd door eiwit. De kern is van 
vet, het omhulsel van melkeiwit. Deze nano-emulsie is goed bestand tegen oxidatie. 
Volgens Loveday is deze techniek opschaalbaar en daarom mogelijk commercieel 
toepasbaar.

•  Een moleculair systeem bestaande uit wei-eiwitten van bijvoorbeeld beta-globuline. 
Dit wei-eiwit kan twee moleculen vitamine D3 binden en daardoor de beschikbaar-
heid verhogen. 

•  Liposomen bestaan uit niet-polaire ‘staarten’ en een polaire ‘kop’. Het is een geschik-
te drager om bijvoorbeeld het enzym lactofer-
rine te transporteren. In vrije vorm wordt dit 
eiwit afgebroken in de maag. Door het in een 
liposoom te stoppen, blijft een gedeelte intact.
Lastig bij de beoordeling van de nano-encap-
sulatiesystemen is dat er niet genoeg data 
beschikbaar is om vergelijkende studies uit te 
voeren. 
In hetzelfde minisymposium vertelde Martin 
O’Donovan van Socius Ingredients over een 
encapsulatiesysteem dat zijn bedrijf heeft ont-
wikkeld om een kleurloze wei te produceren. 
Om wei niet achteraf te hoeven ontkleuren, 
ontwikkelde het bedrijf geëncapsuleerde 
vetoplosbare kleurstoffen waarmee kaas wordt 
gekleurd zonder dat de wei een kleur krijgt. 

‘De micellen hebben een 
structuur als een spons’
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Textuur 
“Texture is the new flavour”, zo ver-
telde Dulce Paredes van aromabedrijf 
Takasago tijdens het minisymposium 
over textuur. De textuur van voeding 
heeft zich ontwikkeld tot een zeer 
belangrijk aspect bij de formulering 
en ontwikkeling van nieuwe voe-
dingsmiddelen. Paredes wijst op data 
van Innova Market Insights waaruit 
blijkt dat het aantal textuurclaims 
groeiende is. Zelfs dranken adverte-
ren met textuurclaims zoals een velvety texture bij melk. Melissa Jeltema van de 
Understanding & Insight Group (U&I) sprak tijdens het symposium over de laat-
ste resultaten van het zelf ontwikkelde Mouth Behaviour model. Dit model ver-
deelt consumenten in vier groepen op basis van de voorkeur voor een bepaalde 
textuur in de mond. De vier groepen zijn: 
•  Crunchers (voorkeur voor harde voedingsmiddelen die ze kunnen kauwen,  

houden van geluid)
• Chewers  
(voorkeur voor kauw-
bare voedingsmidde-
len, zoals rozijnen)
• Smooshers  
(gebruiken hun tong 
voor het bewerken van 
voedingsmiddelen)
• Suckers (zuigen graag op voedingsmiddelen)

In 2013 heeft U&I samen met Takasago een visuele tool gebruikt om drie hypothe-
ses over mouth behaviour in meer dan vijftien landen te testen. Uit deze testen 
blijkt onder andere dat mensen hun voedsel zodanig manipuleren om voedsel 
geschikt te maken voor hun specifieke mouth behaviour. Zo blijkt dat suckers 
cornflakes lang in melk laten weken voordat ze het eten. Chrunchers voegen graag 
noten toe aan hun yoghurt. Volgens Jeltema biedt dit model aanknopingspunten 
voor productontwikkelaars en marketeers bij de ontwikkeling van nieuwe produc-
ten. Dit onderwerp staat beschreven in een dit jaar verschenen boek: Food Texture 
Design and Optimization. Dit boek bevat daarnaast ook casestudies van kaas, ijs, 
glutenvrije en vetarme producten, waar behoud van een goede textuur belangrijk 
is. Volgens de sprekers op het symposium zal het vakgebied van textuur zich in de 
toekomst onder andere focussen op verzadiging, voeding voor ouderen en voor 
kinderen en robotica en op het gebruik van computertools voor de analyse.

•  DIONNE IRVING  •

aw), synergie-effecten, de processing, 
koel- en bewaartemperatuur en opslag-
tijd. Volgens Glass en haar groep zal elke 
antimicrobial apart moeten worden geva-
lideerd voor elk levensmiddel waar het 
wordt toegepast. Een enkele antimicrobi-
al zal niet alle micro-organismen kunnen 
inactiveren. Bovendien is er veel variatie 

in activiteit tussen antimicrobials van 
verschillende leveranciers. Een nadeel is 
wel dat de benodigde concentraties voor 
antimicrobiële activiteit de smaak nega-
tief kunnen beïnvloeden. Daarnaast is de 
activiteit afhankelijk van intrinsieke fac-
toren zoals aw, pH, van ingrediënten en 
van de temperatuur. Door optimalisatie 
zijn gehaltes mogelijk te verlagen waar-
door de smaak verbetert en het goedko-
per wordt. Bovendien zal de consument 
liever producten kopen met ingrediënten 
die hij herkent.

‘De benodigde  
concentratie van 
antimicrobials kan 
de smaak negatief 
beïnvloeden’

‘Textuur is zeer belangrijk 
geworden bij de ontwikke-
ling van nieuwe voeding’
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