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Smaakkwaliteit bij 
laag-vet producten
Dynamiek van zintuiglijke waarneming

het realiseren van een goede smaak bij producten met minder 
vet blijft een uitdaging. producten met een laag vetgehalte  
vertonen vaak afwijkingen die te maken hebben met een  
andere afbraak in de mond. Traditionele meetmethoden voldoen 
hier niet. nu is er een techniek ontwikkeld waarbij dynamische 
sensorische karakterisering én het karakteriseren van product-
veranderingen tijdens het eten samen worden gebruikt om 
adviezen te kunnen geven voor productontwikkeling.

sel geëmulgeerd en geëmulgeerde vetten 
hopen zich op of smelten samen. Onze zin-
tuiglijke waarneming vindt tijdens deze 
veranderingen continu plaats. We moeten 
de zintuiglijke waarneming daarom zien als 
een dynamische ervaring. 

Traditionele methoden voldoen niet
Traditioneel analytisch sensorisch onder-
zoek omvat de mogelijkheid voor dynami-
sche descriptoren, met attributen zoals 
afbreeksnelheid of smeltcapaciteit. Deze 
descriptoren wijzen op een dynamisch pro-
ces. Maar in een QDA-beoordeling (Quan-
titative Descriptive Analysis), worden zelfs 
dynamische attributen samengevat in één 
enkele score die het gehele waarnemings-
proces weergeeft. 
Logischerwijze zal zelfs het taaiste voedsel 
(zoals doorbakken biefstuk) tijdens de con-
sumptie uiteindelijk worden afgebroken. 
Dus wat houdt een vergelijking van het 
kenmerk taai eigenlijk in? Betekent het aan-
vankelijke taaiheid? Is het een meting van 
de tijd of de moeite die het kost om een taai 
product om te zetten tot een hap die door-
geslikt kan worden? Of misschien een  
combinatie van beide? Deze vragen zijn 
zeer relevant voor bedrijven die zich bezig- 
houden met vraagstukken over product-
kwaliteit. Met name producten met een  
laag vetgehalte vertonen vaak afwijkingen 
die te maken hebben met een andere 
afbraak in de mond. Traditionele sensori-

Met behulp van deze nieuwe instrumenten 
kunnen onderzoekers van NIZO food 
research uiterst nauwkeurig het exacte piek-
moment bepalen waarop tijdens de con-
sumptie bijvoorbeeld romigheid wordt 
waargenomen. Door uitgespuugde product-
monsters te karakteriseren die op dat 
moment zijn verzameld, kunnen de onder-
zoekers kenmerken van een optimaal romig 
product specificeren, waardoor zij concrete 
en versnellende ontwikkelingsrichtlijnen 
kunnen leveren. 

Dynamische ervaring
Slechts een klein deel van de zintuiglijke 

waarneming vindt plaats wanneer het voed-
sel intact is, zoals door de fabrikant bereid. 
Een verpakking wordt geopend, een aroma 
zorgt voor een voorproefje van de eeterva-
ring, het product wordt snel visueel beoor-
deeld, en daarna begint het voedsel aan een 
proces van spectaculaire verandering. Vanaf 
de eerste hap wordt het product geperst tus-
sen tong en verhemelte, gekauwd en verma-
len. Er wordt speeksel geproduceerd en 
stukjes van het product worden eerst gehy-
drateerd en daarna door het speeksel opge-
lost. De enzymen uit het speeksel breken 
zetmeel af, eiwitten uit het speeksel reage-
ren met hulpstoffen, vet wordt in het speek-
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Figuur 1. TDs-profiel  

typerend voor mayonaise.
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sche analysemethodes geven niet genoeg  
aanwijzingen voor wat deze gemeten  
afwijkingen betekenen.

Dynamische sensorische technieken
Om klanten een op kennis gebaseerde 
mogelijkheid te bieden om de sensorische 
kwaliteit te optimaliseren, biedt NIZO food 
research een reeks dynamisch sensorische 
technieken aan. Eén methode om dynami-
sche zintuiglijke waarneming te meten is 
tijd-intensiteit. Bij deze techniek wordt test-
personen gevraagd om voortdurend de 
mate van intensiteit van één bepaald attri-
buut te noteren tijdens de eetervaring. Het 
resultaat is een tijdscurve van de intensiteit 
van één attribuut. Wanneer het om slechts 
één enkel attribuut gaat, is deze techniek 
ideaal. Voor zoetheid bieden tijd-intensi-
teitscurves een duidelijke en eenvoudige 
vergelijking van de dynamische waarne-
ming van zoetheid. Met deze techniek kun-
nen afwijkingen zoals aanhoudende zoet-
heid of vroege intensiteit, die typisch zijn 
voor intensieve zoetstoffen, eenvoudig  
worden vastgesteld.
Voor onderzoek naar complexe of samen-
gestelde attributen, zoals die naar vetwaar-
neming, is deze meetmethode nogal 
beperkt. De aanvankelijke functionaliteit 
van vet in mayonaise is misschien dikte, 
omdat de dicht opeengehoopte emulsie-
druppels van volle mayonaise zorgen voor 
textuur. Naarmate de emulsie wordt 

gemengd met speeksel en vetdruppels 
destabiliseren, zorgt vet voor een snelle 
structuurafname. Aan het einde van de 
eetervaring vormen de gedestabiliseerde 
emulsiedruppels een laagje op het tongop-
pervlak en laat de mayonaise een blijvende 
vette laag achter, wat geassocieerd kan  
worden met ofwel een vet nagevoel of een 
smaak die blijft hangen. Uiteraard is er niet 
één attribuut afdoende om de ingewikkelde 
rol te beschrijven die vet in de waarne- 
mingservaring speelt. Hiervoor is een  
dynamische sensorische techniek nodig 
waarmee diverse attributen kunnen  
worden beoordeeld en vergeleken.

Temporal Dominance of Sensation
De meest relevante techniek voor het 
karakteriseren van de afbraak in de mond 
is Temporal Dominance of Sensation, ofwel 
TDS. TDS is een beschrijvende sensorische 
meetmethode, die recent wetenschappelijk 
is ontwikkeld (Pineau, 2009). Bij de uitvoe-
ring van TDS beoordelen panelleden conti-
nu welk attribuut uit een beperkte lijst met 
attributen overheerst. De attributen moeten 
worden geselecteerd om de belangrijkste 
zintuiglijke ervaringen tijdens consumptie 
te omschrijven, maar de lijst moet niet te 
lang zijn, zodat er snel een keuze kan wor-
den gemaakt. Gegevens worden per panel-
lid verzameld tijdens de gehele duur van de 
eetervaring, totdat het panellid aangeeft dat 
de consumptie is voltooid. Het resultaat 

van één enkel panellid is een tijdstraject 
van overheersende attributen, wat voor 
mayonaise bijvoorbeeld wordt weergegeven 
in figuur 1: dik, dat zich ontwikkelt tot 
smeltend en eindigt met vloeibaar. Dit tra-
ject kan de kwaliteit weergeven van het eet-
traject van volle mayonaise.
Om een relatieve intensiteit voor alle attri-
buten te verkrijgen, worden er gegevens 
van veel verschillende panelleden verwerkt. 
De gemiddelde relatieve intensiteitsscore 
voor een gegeven tijdsperiode voor een 
bepaald attribuut kan worden weergegeven 
als een relatieve intensiteitscurve. Als alle 
panelleden bij de eerste tijdsperiode voor 
elk antwoord een enkel attribuut zouden 
selecteren, bijvoorbeeld dik voor mayonai-
se, dan heeft dit attribuut een relatieve 
intensiteitsscore van 100. Wanneer twee 
attributen op een bepaald tijdspunt even 
belangrijk zijn, dan krijgt logischerwijze elk 
attribuut de helft van de antwoorden toege-
wezen en zullen ze elk een score van 50 
hebben op dat tijdspunt. Een grafiek van de 
gemiddelde relatieve intensiteitsscore per 
attribuut levert een tijd-intensiteitscurve op 
voor elk attribuut en geeft hun relatieve 
belang weer op elk moment tijdens de  
consumptie. 

Karakteriseren van  
productafwijkingen
Deze vergelijking wordt bijzonder interes-
sant als er sprake is van een ongewenste 
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ging van de primaire afwijking, maar werd 
er een andere afwijking plakkerig geïntro-
duceerd, die het meest werd waargenomen 
in de middelste ‘dikke’ consumptiefase.

Productverbetering
Met behulp van deze resultaten was NIZO 
in staat om het positieve eettraject voor het 
product vast te stellen van gegeleerd naar 
dik tot smeuïg. Onderzoekers konden de 
relatieve intensiteit meten en daarmee het 
belang van primaire en secundaire afwijkin-
gen in aangepaste formules en voor elk  
van deze afwijkingen het tijdstip tijdens de 
consumptie bepalen. Door met behulp van 
deze resultaten het cruciale tijdstip waarop 
een afwijking wordt waargenomen nauw-
keurig vast te stellen en de daarbij behoren-
de productstructuren te bepalen, kon  
NIZO de klant een op kennis gebaseerd 
advies voor productverbetering geven.

sTacy pyeTT en els De hoog

s. pyett en e. de hoog, niZo food research,  

stacy.pyett@nizo.com

afwijking. Neem bijvoorbeeld halfvolle 
mayonaise waarin koolhydraten het verdik-
kingseffect hebben overgenomen van vet. 
Deze mayonaises vertonen typisch een 
plakkerige afwijking. Deze afwijking kan 
een te dikke initiële structuur vertonen, 
verminderde afbraak of een laagje vormen 
in de laatste momenten van consumptie. 
Met TDS kan de timing van dit attribuut 
worden vastgesteld, net als een koppeling 
met het positieve attribuut waarvan plak-
kerig een afgeleide is. 

Een voorbeeld: model-eiwitgel
De gegevens in figuur 2 tonen een voor-
beeld van de resultaten van TDS, toegepast 
op een onderzoek naar verlaging van het 
vetgehalte in een model-eiwitgel, analoog 
aan smeerkaas. Ten eerste wordt het posi-
tieve eettraject vastgesteld door de karakte-
risering van het voorbeeld met een normaal 
vetgehalte, zoals in grafiek A. Hierin ver-
schuift het positieve eettraject van gegeleerd 
naar dik tot smeuïg. Daarna werd er een 
voorbeeld met een laag vetgehalte bereid 

door het vet te verwijderen, zonder de tech-
nologie aan te passen. In grafiek B wordt 
het resultaat getoond. In dit voorbeeld 
wordt de primaire productafwijking duide-
lijk gezien als een te hoge score voor het 
aanvankelijke gegeleerd. 
In de volgende stap worden zes extra voor-
beelden bereid met verschillende oplossin-
gen met een laag vetgehalte, waaronder 
eiwitmodificatie en de toevoeging van kool-
hydraten. Er worden twee voorbeelden 
getoond in figuur 2, grafieken C en D.  
Grafiek C toont het effect van eiwitmodifi-
catie als strategie voor verlaging van het 
vetgehalte. In dit geval was de eiwitmodifi-
catie effectief in het verlagen van de aan-
vankelijke gegeleerd-score, maar werd er 
een secundaire afwijking ruw geïntrodu-
ceerd die het meest waarneembaar was toen 
de gelvorm volledig was gemengd met het 
speeksel tijdens de periode waarin het attri-
buut smeuïg overheerste. Het resultaat van 
het gebruik van koolhydraten wordt 
getoond in grafiek D. Hier zorgde de oplos-
singstechnologie voor een succesvolle verla-
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A. Referentie B. Laag-vet

C. Eiwit-modificatie D. Polysacharide (koolhydraten)
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Figuur 2. De 4 grafieken tonen 

een voorbeeld van de resultaten 

van TDs, toegepast op een 

onderzoek naar verlaging van het 

vetgehalte in een model-eiwitgel, 

analoog aan smeerkaas.

a = normaal vetgehalte

B = effect laag vetgehalte

c = effect van eiwitmodificatie

D =  effect van gebruik  

koolhydraten 
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