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Reststroom wordt drankje

Wereldwijd worden 64 miljard noten per 

jaar geproduceerd en dit levert circa 32 

megaton kokosnootresidu op, de zoge-

naamde coconutcake. Dit bijproduct van 

de productie van kokosolie heeft op dit 

moment weinig waarde. Coconutcake 

heeft echter interessante functionele ei-

genschappen en een hoge voedingswaar-

de. NIZO onderzocht in opdracht van  

het Maleisische Agricultural Research and  

Development Institute (Mardi) en samen 

met dit instituut of uit deze reststroom een 

nieuw product ontwikkeld kon worden. 

Fermentatie

Door fermentatie met melkzuurbacteriën 

kon het kokosnootresidu gevaloriseerd 

worden. Coconutcake is geschikt voor  

Hergebruik van waardevolle reststromen staat al jaren in de 
belangstelling. Wei, het bijproduct van de kaasproductie, is 
allang geen reststroom meer maar een leverancier van  
waardevolle ingrediënten. Ook de reststroom die ontstaat  
bij de productie van kokosolie blijkt waardevol.

kelingsproces en biedt mogelijkheden tot 

kostenreductie.

In dit project werden melkzuurbacteriën 

van NIZO en Mardi gescreend die mogelijk 

gebruikt kunnen worden in toekomstige 

producten. Gestart werd met meer dan  

500 stammen. Het meten van een groot 

aantal samples is tijdsintensief en duur en 

het is belangrijk is dat alle samples accuraat 

en op dezelfde manier behandeld worden. 

Deze screening gebeurt met een pipetteer-

robot die automatisch tot 6.000 samples per 

nacht kan screenen. Op basis van groei- en 

verzuringcurves zijn zestig stammen gese-

lecteerd die vervolgens gescreend zijn op 

functionele eigenschappen, zoals productie 

van vitamines en vluchtige componenten.

Kokosnootdrankje

De gebruikte screeningstechniek bleek zo 

succesvol te zijn dat in sommige gevallen de 

vitamineconcentratie twintig keer verhoogd 

was. Gebaseerd op deze selectie werd samen 

met de NIZO-experts, gespecialiseerd in 

smaak en textuur, een smaakvol, stabiel en 

microbiologisch veilig 

product geformuleerd. 

Het drankje is gepro-

duceerd in NIZO’s 

food grade processing 

centre en laat zich  

het beste omschrijven als een tropisch  

kokosdrankje met een zachtzure noot.  

Dit product overtreft verder de normale  

houdbaarheid en stabiliteit van diverse  

andere breed verkrijgbare dranken zoals 

melk. 
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‘  Coconutcake is geschikt 

voor fermentatie’’

fermentatie vanwege de goede voedings- 

bodem en de aanwezigheid van suikers,  

lipiden, vitamines, mineralen en amino- 

zuren. Fermentatie met bacteriën en in  

het bijzonder melkzuurbacteriën wordt  

al heel lang gebruikt om de houdbaarheid 

van producten te verlengen en ze een bij-

zondere smaak en textuur te geven. Voor-

beelden van gefermenteerde producten en 

ingrediënten zijn thee, koffie, cacao, bier, 

wijn, salami, yoghurt en kaas. Bij dit pro-

ject screende NIZO de eigen culturencol-

lectie en stammen van Mardi door gebruik 

te maken van NIZO’s high throughput 

screening-technologie. Zo werden de stam- 

men geselecteerd met de beste eigenschap-

pen voor toekomstige gefermenteerde  

producten voor de Maleisische markt.

Big data

Als voorselectie voor het bepalen van  

welke melkzuurbacteriën bruikbaar en  

nuttig zijn voor de fermentatie van het 

kokosnootresidu maakte NIZO gebruik  

van een big data-analyse. Het analyseren  

en combineren van grote datasets geeft  

informatie die kan worden gebruikt voor 

een betere en snellere selectie en besluit- 

vorming. Dit versnelt het productontwik- 
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Kokosnootdrankje, gemaakt van gefermenteerde coconutcake.


