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Terugdringen van 
procescontaminanten

Tijdens de verhitting van grondstoffen  
voor voedingsmiddelen kunnen door  
de zogenaamde Mailliardreactie proces-  
of neo-formed contaminanten (NFC)  
ontstaan, die schadelijk kunnen zijn voor  
de humane gezondheid. De bekendste is 
acrylamide, maar er zijn ook andere, zoals 
furan, 5-hydroxy methylfurfural (HMF)  
en N3-carboxy methyllysine (CML). Van 
acrylamide en HMF is aangetoond dat ze 
kankerverwekkend en genotoxisch zijn 

in bacteriën, ratten en muizen. CML 
is zeer waarschijnlijk gerelateerd aan de 
ontwik keling van hart- en vaatziekten en 
nierziekten. 
De aanwezigheid van NFC dient dus zo  
laag mogelijk te zijn, al zijn er op dit  
moment nog geen wettelijke maximale  
limieten voor acrylamide en andere NFC  
in voeding. Wel heeft de Europese Com-
missie indicatieve limieten vastgesteld  
voor de aanwezigheid van acrylamide in 

In het Europese onderzoeksproject Prometheus gingen 
onderzoekers van onder meer Rikilt Wageningen UR  
en Wageningen Universiteit samen met het bedrijfsleven 
na hoe de vorming van schadelijke contaminanten bij de 
productie van levensmiddelen kan worden tegengegaan. 
De resultaten zijn veelbelovend. 

(tijd-temperatuur) tijdens het bakken. Het 
principe van va cuüm bakken bestaat uit het 
verlagen van de atmosferische druk in de 
oven en hiermee het kookpunt van water. 
Onder vacuüm verdampt het vocht sneller, 
waardoor de temperatuur van de oven om-
laag kan zonder dat de koekjes minder goed 
drogen. Door de atmosferische druk in de 
oven met 50 procent te verminderen, nam 
de baktemperatuur af met 20 ˚C en waren 
acrylamide en HMF vrijwel afwezig in de 
producten. De koekjes waren echter erg 
bleek. Dat kan leiden tot verminderde 
consu mentenacceptatie. 

Analysetechnieken
In het Europese project zijn drie analytische 
technieken onderzocht voor online monito-
ring van NFC-vorming tijdens de voedsel-
bewerking: fingerprinting op basis van 
DART-MS, fluorescentie-spectroscopie en 
computergebaseerde camera-analyse. Deze 
laatste techniek, gebaseerd op fluorescerend 
licht, gaf goede resultaten. Na kalibratie kan 
de vorming van een parameter als NFC  
tijdens de voedselbewerking in 30 seconden 
worden bepaald. 
Tijdens het project is de camera-analyse 
toegepast om de concentraties acrylamide 
en HMF in koekjes te bepalen via het meten 
van de kleur. De bruinheid van het koek- 
oppervlak is namelijk sterk gekoppeld aan 
de hoeveelheid acrylamide en HMF. Met 
een camera werd de kleur van de koekjes 
bepaald. De hoeveelheid NFC werd in-
geschat door de gegevens via software te 
verwerken. 

‘  Koekjes vacuüm bakken 
leidde tot NFC-reductie’

een aantal levensmiddelen (EC 2013).  
Aan de industrie is het de uit daging met  
de bewerkingsstap – vaak verhitting – wel 
de gewenste organolep tische eigenschap- 
pen van het product te verkrijgen, maar  
de vorming van NFC zoveel mogelijk  
beperkt te houden.

Onderzoek
Kort geleden is het Europese onderzoeks-
project Prometheus (http://processing- 

contaminants-prometheus.
com) afgerond. Doel van 
het driejarige project was 
de Europese industrie hel-
pen de aanwezigheid van 
NFC in een aantal voe-
dingsmiddelen te verlagen. 

Onderzocht zijn koekjes, babymelkpoeder, 
baby puree en vis. Daar bij zijn de volgende 
 processen nader be keken: vacuüm bakken, 
omhic heating, hogedruk thermische sterili-
satie (HPTS) en micro-encapsulatie van  
bepaalde ingrediënten. 
Het vacuüm bakken van koekjes leidde tot 
een sterke reductie van NFC. Dat werd 
 gedaan om de vorming van acrylamide en 
HMF te beperken. De vorming daarvan is 
namelijk gerelateerd aan de thermische load 
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Asparagine bleek geen limiterende factor te zijn voor de vorming van acrylamide in koekjes.

Inzicht in suikersoorten
Als onderdeel van het Prometheusproject 
vond bij Rikilt Wageningen UR in samen-
werking met Wageningen Universiteit  
een promotieonderzoek plaats naar het  
verkrijgen van meer inzicht in de chemi-
sche reactienetwerken voor de vorming  
van NFC. Als onderdeel hiervan zijn  
proeven gedaan naar NFC-vorming bij  
het bakken van koekjes en de productie  
van babymelk poeder door indampen  
onder verschillende omstandigheden. 
Gekozen was voor babymelkpoeder  
omdat baby’s een gevoelige consumenten-
groep zijn en zich in melkproducten CML 
kan vormen. Koekjes kunnen besmet zijn 
met acrylamide en HMF, waarnaar nog 
nauwelijks onderzoek is gedaan.   
De experimentele data zijn verwerkt in  
kinetische modellen, die inzicht kunnen  
geven in de chemische reacties die plaats-
vinden bij de vorming van NFC tijdens de 
bewerking. In de proeven zijn verschillende 
temperaturen en recep turen gebruikt. 
Eén studie richtte zich op het bakken van  
koekjes met verschillende suikers: sucrose, 
glucose-fructose, glucose en fructose. De 

koekjes werden gedurende 16 minuten  
gebakken op 200 ˚C. Uit deze studie bleek 
dat de concentraties acryla mide en HMF 
het laagst waren in de koekjes met sucrose. 
Acrylamide werd gevormd via een reactie 
tussen het suiker en asparagine. HMF werd 
gevormd via karamelisatie. Fructose speelt 
een zeer belangrijke rol in de vorming van 
zowel acrylamide als HMF. 

Invloed tarwevariëteit
In een vervolgstudie zijn op vergelijkbare 
wijze koekjes gebakken, maar dan elk met 
een andere variëteit tarwemeel. Gekozen 
waren vier melen die onderling het meeste 
verschilden in de concentraties asparagine 
en de som van glucose en fructose. Uit de 
resultaten bleek dat asparagine geen limi-
terende factor was voor de vorming  van 
acrylamide in koekjes. Dit in tegenstelling 
tot de Acrylamide Toolbox, waarin aspara-
gine de key determinant wordt genoemd 
voor acrylamidevorming in graanproduc-
ten.
In een andere studie is CML-vorming in  
babymelkpoeder nader bestudeerd. CML 
kan worden gevormd via verschillende  

Acrylamide
EFSA heeft dit jaar een volledige risico-
beoordeling gepubliceerd van acrylamide 
in voedselproducten. De conclusie hiervan 
was dat acrylamide de kans op kanker kan 
verhogen in alle leeftijdsgroepen. 
De industrie, FoodDrinkEurope, ontwikkelde 
een toolbox met maatregelen voor produ-
centen om acrylamidevorming in hun 
 levensmiddelen te beperken, zie www. 
fooddrinkeurope.eu/publications/category/
toolkits/. 
In september promoveerde Ha Nguyen aan 
Wageningen UR op het proefschrift ‘Model-
ling the formation of heat-induced contami-
nants  during thermal processing of food’.

chemische reactieroutes. In de experimen-
ten is bekeken via welke route CML wordt 
gevormd bij verhitting van twee verschillen-
de modeloplossingen met caseïne. De een 
bevatte glucose en de ander fructose. Beide 
oplossingen zijn verhit op 120 ˚C en 130 ˚C. 
De CML-concentratie was hoger in de op-
lossingen met lactose. Er was meer CML 
aanwezig bij verhitting op 130 ˚C dan op 
120 ˚C. Uit modellering van de analytische 
resultaten bleek dat CML niet gevormd 
werd via oxidatie van glucose of fructose, 
maar via de Maillairdreactie, in het bijzon-
der de reactie tussen deze suikers en lysine-
residuen. Bovendien leek CML onder de 
proefomstandigheden niet thermisch stabiel 
te zijn. Hiermee zou het, in tegenstelling tot 
eerdere studies, geen perfecte indicator zijn 
voor negatieve gevolgen van verhitting.
De resultaten uit het Prometheus project 
zijn dus veelbelovend. Verder testen in 
 pilots en op industriële schaal kan een  
vervolgstap zijn. Op die manier kan  
NFC verder worden geminimaliseerd. 
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