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Wetenschap

thema: smaak & textuur

Mondgevoel
Meten = weten = verbeteren

consumenten willen geen concessies doen aan de smaak  
van hun eten. Dat geldt ook voor producten die minder vet,  
minder suiker en/of minder zout bevatten. De smaak wordt 
mede bepaald door het mondgevoel van een product.  
nauwkeurige bepaling tijdens consumptie is mogelijk  
met akoestische tribologie.

in de chocola door de hogere temperatuur in 
de mond. Dit langzaam smelten vinden we 
lekker. Veranderen we nu iets aan de ingre-
diënten van het product, dan is het noodza-
kelijk dat niet alleen het smelten wordt nage-
bootst, maar ook de snelheid daarvan. Naast 
kauwen en de hogere temperatuur in de 
mond, draagt speeksel ook bij aan de pro-
duct structuurveranderingen. In speeksel  
zitten specifi ke eiwitten, bacteriën en enzy-
men. Het enzym amylase bijvoorbeeld is een 
enzym dat het zetmeel in een product 
afb eekt. Hierdoor wordt een product veel 
dunner in de mond, en dit nemen we ook 
waar. De productstructuurveranderingen 

worden veroorzaakt 
door kauwen, tempera-
tuur, speeksel en tong-
bewegingen. Dit is een 
complex proces, en 
daardoor ook lastig te 
meten. Meten is nood-

zakelijk om inzicht te verkrijgen hoe het ver-
loop van structuurveranderingen plaatsvindt 
en hoe dit wordt beïnvloed door de product-
formulering. Hiervoor heeft NIZO en ‘tool-
box’ ter beschikking.

Vier groepen metingen
De set van metingen wordt ingedeeld in vier 
groepen: aroma, frictie, afbra k en viscosi-
teit. Per groep heeft et onderzoeksinstituut 
een aantal meetprotocollen beschikbaar, 
voor zowel in-vitro als in-vivo metingen en 
van simpel tot hoog geavanceerd. De infor-
matie verkregen met deze metingen wordt 
gekoppeld aan sensorische informatie. Hier-
uit wordt duidelijk hoe het mondgevoel 
beïnvloed kan worden. Het verschilt per  

De laatste tijd is er een toenemende vraag 
naar indulgent producten. Producten die je 
een goed gevoel geven omdat ze zo lekker 
zijn, zoals een goede bonbon. Maar daar-
naast blijft ok de vraag naar ‘triple low’ pro-
ducten actueel, producten die minder vet, 
minder suiker en/of minder zout bevatten en 
daarmee beter zijn voor onze gezondheid. 
Vanuit de industrie komt daar nog een wens 
voor kostenreductie bij, bijvoorbeeld door 
alternatieve, goedkopere ingrediënten te 
gebruiken. In al deze gevallen is het behoud 
of zelfs de verbetering van smaak en textuur 
van belang. Consumenten willen geen com-
promis sluiten, ze verwachten een constante 
hoge kwaliteit.

Textuur en aroma
Maar waarom is het nu zo moeilijk om 
smaak en textuur optimaal te maken en te 
houden in nieuwe producten? Dit komt 
omdat het een ingewikkeld proces is, alles 
hangt met elkaar samen. Een voorbeeld: als 
een product steviger is, dan nemen we de 
geur van een product minder goed waar. In 
eerder gepubliceerd werk heeft NIZO dit 
aangetoond [Weel et al, 2002]. In een studie 
werd gel met verschillende stevigheid 
gemaakt, en deze werd door proefpersonen 
opgegeten. In alle gel was zoveel aroma 
gestopt, dat dezelfde hoeveelheid aroma-

intensiteit vrijkwam bij consumptie. Dit is 
gemeten met een speciale techniek direct in 
de neus waar de geur van een product tijdens 
eten wordt waargenomen. Toen de proefper-
sonen werd gevraagd naar de waargenomen 
aroma, gaven ze aan dat de intensiteit voor 
de stevigere gel lager was. Dit wordt ver-

klaard door cross-modaliteit. Textuur en 
aroma hebben invloed op elkaar. Al is de 
aroma gelijk, door een andere textuur toe te 
passen, wordt deze aroma anders ervaren.

Structuurverandering
Naast cross-modaliteit spelen structuurver-
anderingen in het product die optreden tij-
dens consumeren een rol. De hap eten die 
we in onze mond stoppen, bewerken we met 
onze tanden, kiezen en tong op zodanige 
wijze dat we het veilig kunnen doorslikken. 
Deze bolusvorming zorgt voor grote veran-
deringen in de structuur van het product. 
Een duidelijk voorbeeld is het eten van cho-
cola. De chocola kauwen we tot kleinere 
stukjes, en tegelijkertijd smelt de cacaoboter 

‘ Bij een steviger product 
nemen we de geur  
minder goed waar’
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type product welke groep van metingen 
belangrijk is. Bijvoorbeeld, bij dranken is de 
residentietijd in de mond veel korter dan 
voor vaste producten. De afbraak van de 
structuur in de mond is dan minder belang-
rijk, maar frictie is juist belangrijker. Frictie 
tussen tong en gehemelte wordt waargeno-
men in de sensorische beleving van een pro-
duct. Deze frictie wordt in sterke mate 
bepaald door welke ingrediënten adsorberen 
aan het tongoppervlak. Om dit te onderzoe-
ken worden bijvoorbeeld monsters genomen 
van het residu op de tong na het consumeren 
van een product. Deze monsters worden ver-
volgens geanalyseerd voor hun samenstel-
ling. Daarnaast wordt de kracht gemeten die 
het kost om twee oppervlakken over elkaar 
te laten schuiven met een voedingsproduct 
ertussen, als simulatie van het wrijven van de 
tong over het gehemelte. Deze informatie 
kan worden gekoppeld aan ‘romigheid’ en 
‘astringentie’. Afbra k van een product in de 
mond is een belangrijk aspect voor bijvoor-

beeld zetmeel bevattende producten. Door 
de amylase uit het speeksel wordt zetmeel 
afgebroken in de mond, en wordt een pro-
duct veel dunner. Deze amylase werking is 
snel en binnen een paar seconden is het  
verdunningseffect al waarneembaar. Voor 
semisolids of vaste producten is onderzoek 
naar het breken of samendrukken van de 
structuur interessant. De manier waarop bij-
voorbeeld serum vrijkomt uit een product 
kan de waarneming van smaakmakers  
bepalen.
Een derde groep van metingen is gewijd aan 
aroma. Aroma komt vrij uit een product tij-
dens eten. Het interessantste voor de senso-
rische waarneming is het dynamische aspect 
van het vrijkomen van de aroma’s zoals tij-
dens het consumeren van een product. Het 
is mogelijk om deze aroma’s direct in de 
neus te meten. Maar ook, om in een proef-
opstelling bepaalde geuren in de neus te 
brengen terwijl een proefpersoon een 
bepaald product eet. Daarmee is het moge-

lijk om het aroma- en het textuuraspect 
onafhankelijk van elkaar te onderzoeken. De 
laatste groep van metingen gaat over viscosi-
teit en viscositeitsveranderingen tijdens eten. 
Door het mengen van een product met 
speeksel, kan de viscositeit toenemen als 
gevolg van interacties van speekseleiwitten 
met ingrediënten van het product. Deze vis-
cositeitstoename wordt waargenomen in de 
sensorische beleving en kan worden geme-
ten aan monsters verkregen door artificieel 
speeksel te mengen met een voedingspro-
duct, of door het laten uitspugen van de 
bolus door proefpersonen. Deze monsters 
kunnen worden gemeten met een reometer, 
maar ook met een reometer gekoppeld aan 
een confocale microscoop om direct struc-
tuurveranderingen te kunnen bestuderen. 

Akoestische tribologie
Het onderzoek naar mondgevoel is nog 
steeds in ontwikkeling. Het aantal in-vivo 
meetmethoden is op het moment nog 

niZo food research heeft een  

technologie ontwikkeld waarmee  

het de romigheid of wrangheid van 

voedingsmiddelen op de tong kan 

meten.
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voor het snel screenen van producten, maar 
zijn beperkt in het simuleren van het 
speeksellaagje op de tong. 
Bij akoestische tribologie is dit juist geen 
probleem, omdat met proefpersonen wordt 
gewerkt. Hierdoor kunnen specifi ke inter-
acties beter worden bestudeerd, zoals het 
effect van de zuurtegraad of polyfenolen, 
die een groot effect hebben op de eigen-
schappen van de mucuslaag. In een eerste 
gepubliceerde studie [van Aken, 2013] zijn 
resultaten gepresenteerd van deze techno-
logie met een reeks van zuivelproducten. 
Een duidelijk verband is aangetoond tussen 
het vetgehalte en het akoestisch signaal. 
Het akoestisch signaal is groter als de vis-
cositeit van het product lager is, de zuurte-
graad hoger en het vetgehalte lager. Boven 
een bepaald vetgehalte neemt het signaal 
niet meer verder af en dan is het inmiddels 
lager dan dat van speeksel alleen, waarna 
het product als glad en romig aanvoelt. Het 
vetgehalte waarboven het signaal niet meer 

daalt is afhankelijk van het type product.
Gegevens die we verzamelen aan product-
structuurveranderingen in de mond com-
bineren we met sensorische beschrijvingen 
van de producten, en de gegevens van hun 
formuleringen en processing. Daaruit 
wordt duidelijk welke producteigenschap-
pen, en via welk mechanisme structuur-
veranderingen zorgen voor een bepaalde 
sensorische beleving. Dit wetende, kan  
het mondgevoel verder worden geoptimali-
seerd en kan dit leiden tot nieuwe innova-
tieve producten. 
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beperkt. NIZO heeft nlangs een nieuwe 
methode ontwikkeld om structuurverande-
ringen in-vivo te meten in de mond: akoes-
tische tribologie. Deze technologie regis-
treert en analyseert het geluid dat de tong 
maakt tijdens het eten van een product. Het 
geluid wordt geproduceerd door vibraties 
van het weefsel. Deze nemen toe als de 
tongbeweging minder goed wordt 
gesmeerd. Dit komt doordat het smerende 
speeksellaagje, oftewel de mucuslaag, op de 
tong verdwijnt en niet wordt vervangen 
door een smerend laagje van bijvoorbeeld 
vet. Deze vibraties zijn dezelfde vibraties 
waarmee de tong sensaties als ruwheid, 
plakkerigheid of smeuïgheid voelt. Het 
voordeel van deze techniek is dat het direct 
in de mond van een proefpersoon meet. 
Conventionele tribometers maken gebruik 
van kunstmatige oppervlakken die zo goed 
mogelijk de eigenschappen van een tong 
nabootsen, zoals de ruwheid, hydropho- 
biciteit en elasticiteit. Deze zijn geschikt 

een duidelijk verband is aangetoond tussen het vetgehalte en het akoestisch signaal.
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