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Technologie

De sensorische eigenschappen van voe-
dingsmiddelen bepalen voor een belang-
rijk deel de beleving door consumenten. 
Voor het ontwikkelen van nieuwe produc-
ten is het belangrijk om de relatie tussen 
de verschillende stappen in de keten 
van ingrediënt tot eindproduct te ken-
nen (Figuur 1). Op deze manier kunnen 
nieuwe producten via een rationele aan-
pak ontwikkeld worden. Microstructuren 
in voedingsmiddelen zijn een belangrijke 
schakel in deze keten. In het verleden 
werden de sensorische eigenschappen 
veelal alleen gerelateerd aan de mecha-
nische eigenschappen van het product. 
Nu blijkt dat ook de microstructuur en 
de verandering daarvan in de mond van 
groot belang zijn.
Nieuw onderzoek op dit gebied is uit-
gevoerd bij NIZO food research binnen 
het TI Food & Nutrition programma 
’Sensory and Structure’. Dit onderzoek 
naar de relatie tussen de microstructuur 
van modelproducten en het mondgevoel 
heeft geresulteerd in fundamenteel begrip 
hiervan en mogelijkheden om het mond-
gevoel te sturen door de keuze van ingre-
diënten en procescondities. Met behulp 
van deze kennis is de vertaalslag gemaakt 
naar concrete producten en oplossingen 
zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de 
structuur van vetarme kaas en de ontwik-
keling van kauwbare snoepconcepten. 

Mondgevoel van modelsystemen
De sensorische beleving van een product 
omvat een breed scala aan waarnemin-
gen, zoals zicht, gevoel, reuk en smaak. 
Een onderdeel van de sensoriek is de 
textuur of het mondgevoel van produc-
ten dat waargenomen wordt tijdens het 
eten. Daarbij zijn vele attributen voor 
testpanels voorhanden die een product 
beschrijven zoals taai, brokkelig, sappig, 
stroef. Een groot aantal van deze attribu-
ten is te verklaren en te beïnvloeden met 
de microstructuur van de voedingsmid-
delen [1].
Om het mondgevoel goed te kunnen 
bestuderen zijn modelproducten met 
verschillende microstructuren gemaakt. 
In dit onderzoek zijn eiwit / polysaccha-
ride gelen gebruikt, die gemaakt zijn via 
het bij NIZO food research ontwikkelde 
koude geleringsproces. In combinatie 
met polysaccharides kan een brede 
range microstructuren gemaakt worden 
afhankelijk van de keuze van de polysac-
charides, concentratie en de snelheid van 
verzuren [2]. Er kunnen 4 verschillende 
types microstructuren onderscheiden 
worden (figuur 2):
– homogeen;
– eiwit continu;
– bi-continu;
– grof vertakt.
Deze modelproducten met verschillende 

microstructuren werden getest door 
getrainde panels waardoor de relatie 
tussen mondgevoel en microstructuur 
gelegd wordt. Parallel aan de sensorische 
beoordeling worden ook de microstruc-
tuur en de fysische eigenschappen van 
deze modelproducten bepaald.

Meten microstructuren: real time bena-
dering
Er zijn geavanceerde meettechnieken 
ontwikkeld om de microstructuren van 
voedingsmiddelen te kunnen meten. 
Hierbij wordt vaak gekeken naar een sta-
tische situatie of met kleine deformaties. 
De structuren worden tijdens het eten 
in de mond echter over grote afstanden 
vervormd en dat is dus ook een belang-
rijke stap in de sensorische beleving van 
de voedingsmiddelen. Daarom is er bij 
dit onderzoek voor gekozen om juist ook 
de veranderingen in structuur bij grote 
deformaties te meten en dus de condi-
ties in de mond meer realistisch weer te 
geven. 
De confocal laser scanning microscopy 
(CSLM) wordt hiervoor gecombineerd 
met een compressie unit (Figuur 3). 
Hiermee zijn opnames van de micro-
structuren zowel statisch als tijdens 
compressie gemaakt. Met de nieuwste 
CSLM (Leica TCS SP5 Confocal Laser 
Scanning Microscope) worden deze 
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Fig.1 Schematische weergave van de perceptie van producten in het algemeen en van geleerde modelproducten in het bijzonder.
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veranderingen ook real time gemeten 
en dat resulteert in een stapsgewijze 
analyse van de processen in de mond en 
verandering van de structuur. Simultaan 
met de microstructuur worden ook de 
mechanische eigenschappen (stijfheid, 
breukspanning en breuk energie) van 
de gelen gemeten. Deze technologie 
is gebruikt om een verband te leggen 
tussen de microstructuur en de hoeveel-
heid vloeistof (serum) de tijdens com-
pressie van de gelen vrijkomt. Daarnaast 
is deze zogenaamde microrheologie-
opstelling geschikt voor het analyseren 
van microstructurele veranderingen 
onder grote vervorming van levensmid-
delen, zoals appel en mousse.

Relatie microstructuur - sensoriek
De hele range gelen met verschillende 
microstructuren is door het getrainde 
panel beoordeeld op een kwantitatieve 
manier waarbij is gescoord op attributen 
zoals waterig, brokkelig, kauwbaar en 
stevig [1]. In Figuur 4 is de sensorische 
ruimte van de gelen met verschillende 
microstructuren gegeven. Er blijken 
twee belangrijke sensorische assen te 
zijn waarmee het mondgevoel van deze 
gelen beschreven kan worden. De eerste 
as loopt van brokkelig naar waterig. De 
tweede as loopt van smeerbaar naar 
stevig.
De belangrijkste fysische eigenschappen 
van de gels hierbij blijken de hoeveel-
heid serum die vrijkomt in de mond en 
de breukeigenschappen van de structuur 
tijdens het vervormen in de mond. 
De hoeveelheid serum die vrijkomt is 
gerelateerd aan het type microstructuur 

van de gelen. Bij een ‘open’ structuur 
(bi-continu of grof vertakte microstruc-
tuur) komt er veel serum vrij tijdens het 
kauwen en dat geeft een waterige of sap-
pige sensatie. Gelen met een homogene 
of eiwit continue microstructuur hebben 
een lage serumafgifte tijdens vervor-
ming. De hoeveelheid serum die in een 
testopstelling uit de gelen geperst kan 
worden, is een uitstekende voorspelling 
voor verschillende mondgevoelattributen 
van de gelen.
Brokkelige perceptie blijkt samen te gaan 
met een meer gesloten structuur waarbij 
tijdens het kauwen weinig vloeistof vrij-
komt en de structuren makkelijk breken. 
Als er tijdens het kauwen veel micro-
cracks, zoals bij grof vertakt, ontstaan, 
resulteert dat in sterke verspreiding of 
versmering in de mond. Er ontstaan dan 
veel kleine deeltjes tijdens het kauwen.

Maat voor brokkeligheid
De brokkelige perceptie van de model-
producten is gerelateerd aan de breukei-
genschappen, die op hun beurt afhangen 
van de visco-elastische eigenschappen. 
Om een relatie met mondgevoel te kun-
nen leggen is het van groot belang om 
deze eigenschappen onder de juiste 
omstandigheden te meten, dus bij grote 
deformaties zoals die in de mond optre-
den. Gels die erg brokkelig zijn blijken 
een hoge elastische component te heb-
ben en vallen snel uit elkaar tijdens com-
pressie.
Recoverable Energie (RE) of terug-
winbare energie is een maat voor de 
grootte van de elastische component in 
de visco-elastische eigenschappen van 
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Microstructuur: de schakel naar mondgevoel

Fig. 3  Foto en schematische weergave van de microrheologie-opstelling.
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Fig. 2  CLSM-opnamen van de verschillende 
microstructuren van eiwit / polysaccharide 
gelen (afbeelding: 160µ x 160µm). De licht 
gekleurde fase is de eiwit-fase en de zwarte 
fase is de zogenaamde serum-fase waarin 
geen eiwit zit.
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een product. De Recoverable Energie 
wordt gemeten met een zogenaamde 
compressie/decompressie-proef. Tijdens 
deze meeting wordt het product eerst 
samengedrukt (compressie), waarna de 
compressie weer gecontroleerd wordt 
weggenomen (decompressie). De RE is 
gedefinieerd als de ratio van de energie 
die vrijkomt tijdens decompressie en de 
energie die nodig is voor de compressie. 
Modelproducten die een hoge RE hebben 
blijken de hoogste brokkelige perceptie 
te geven. Bij modelproducten met een 
lage RE gaat tijdens de vervorming veel 
energie verloren, waardoor ze minder 
makkelijk breken. Hierdoor geven deze 
modelproducten een veel minder brok-
kelige perceptie. 

Vetarme kaas
Met deze fundamentele kennis over de 
relatie tussen perceptie en de micro-
structuur en fysische eigenschappen 
van modelproducten kunnen nieuwe 
producten worden ontwikkeld. Een goed 
voorbeeld hiervan is het onderzoek van 
NIZO food research naar de relatie tussen 
perceptie en mechanische eigenschap-
pen van kaas [3]. Uiteindelijk moet vetar-
me kaas een kaas worden met eenzelfde 
mondgevoel zoals de consument gewend 
is van de traditionele 48+ kaas.
Het probleem bij ‘low fat’ kaas is dat de 
kaas als te rubberig, stevig en brokkelig 
wordt ervaren. Zoals hiervoor beschre-
ven, kan de brokkelige perceptie van 
modelproducten gerelateerd worden aan 
de RE. Deze relatie geldt ook voor een 
complex product zoals kaas (Figuur 5). 
Deze figuur geeft de resultaten weer van 
een statistische analyse (PCA: principal 
component analysis) naar de relatie tus-
sen de mechanische eigenschappen en 
het mondgevoel van een serie kazen met 
een verschillend vetgehalte. Omdat de 
vector (pijl) van de mechanische eigen-
schap RE samenvalt met de vector van 

het attribuut brokkelig ligt, zijn deze 
twee parameters sterk positief gecorre-
leerd. Dus een product met een hoge RE 
heeft een hoge score voor het attribuut 
brokkelig. 
Met het toepassen van fundamentele 
kennis kan dus de invloed van de micro-
structuur van de laagvet kaas begrepen 
en aangepast worden. Echter in kaas is 
het probleem complexer dan in model-
producten. In de modelproducten wordt 
de RE gedomineerd door de mate van 
serumuittreding tijdens kauwen. In kaas 
is serumuittreding een ongewenst attri-
buut en kan daarom niet gebruikt wor-
den om de RE van laag vet kaas te beïn-
vloeden. Momenteel wordt bij NIZO food 
research gewerkt aan andere concepten 
om via de microstructuur de RE te beïn-

vloeden. Resultaten van deze concepten 
zijn veelbelovend.
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Fig. 5 Resultaten van de statistische analyse van de relatie tussen de mechanische eigen-
schappen (rood) en het mondgevoel (blauw) van kaas met verschillende vetgehalten (groen).
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Fig. 4 Sensorische ruimte van eiwit / polysaccharide gelen met verschillende microstructuren; 
Rood: verschillende gelen; Groen: sensorische attributen; Blauw: belangrijkste sensorische assen.
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