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TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Van idee tot  
optimale smaak
Sensnet versterkt Food Pilot

De samenwerking tussen Food Pilot en Sensnet maakt  
een efficiënte product- en procesontwikkeling mogelijk.  
Resultaten van het sensorisch onderzoek, ondersteund door 
aromaprofilering met behulp van GC-MS en olfactometrische  
analyses, worden binnen Food Pilot teruggekoppeld voor  
de smaakoptimalisering van producten.

“Nu de Food Pilot ook over een gespeciali-
seerd smaak- en geurlabo beschikt, hebben 
we alle expertises in huis om innovaties van 
idee tot een succesvol product te ondersteu-
nen”, weet Lieve Herman, ceo van de Food 
Pilot en afdelingshoofd Technologie en 
Voeding bij het ILVO. Bedrijven in de 
agro-foodsector worden vroeg of laat 
geconfronteerd met sensoriek-gerelateerde 
uitdagingen of vraagstellingen. Objectieve 
smaakkarakterisering van voedingsproduc-
ten is hierbij van cruciaal belang en draagt 

bij tot een succesvolle smaakinnovatie. Het 
belang van de samenwerking tussen Food 
Pilot en Sensnet (zie kader) is dan ook evi-
dent. Herman beschrijft de uitgebreide 
infrastructuur voor product- en procesopti-
malisatie van Food Pilot, de modern uitge-
ruste labo’s voor chemische, fysische en 
microbiële analyses, accommodaties voor 
verpakkings- en bewaartesten en de exper-
tise in reiniging en desinfectie. “We bieden 
full service op maat aan, voor alle bedrijven 
uit de agro-foodsector.” Inmiddels zijn de 
eerste samenwerkingsprojecten gestart, 
maar die zijn vertrouwelijk, zegt technolo-
gisch adviseur Inge Dirinck van Sensnet. 

Smaaklaboratorium
Het vernieuwde smaaklaboratorium is ont-
worpen en ingericht volgens de internatio-
nale ISO norm 8589. Dat betekent onder 
meer dat de keuken strikt gescheiden is van 
de panel-leden en ook de panelleden onder-
ling gescheiden zijn met behulp van tussen-
wanden. “Verder kan ook de verlichting in 
de sensorische testruimte zo worden gere-
geld dat onder andere kleurverschillen tus-

sen producten worden gemaskeerd”, licht 
Herman toe. De sensorische evaluatie en de 
daaraan gekoppelde verwerking van de ant-
woorden is volledig geautomatiseerd. Op 
een touchscreen verschijnen achtereenvol-
gens de verschillende vragen voor de beoor-
deling van smaak, geur en textuur en de 
panelleden toetsen het antwoord aan.
De aard van de probleemstelling bepaalt de 
onderzoekopzet en de grootte van het 
smaakpanel. De antwoorden worden auto-
matisch verwerkt. Herman onderstreept dat 
Food Pilot al enkele jaren de beschikking 
heeft over een getraind smaakpanel voor de 
herkenning van de vijf basissmaken en het 
gedetailleerd beschrijven van de sensorische 
eigenschappen van de producten.  

Aromaprofilering
Aangezien vluchtige aromacomponenten 
een belangrijke rol spelen in de smaak van 
een voedingsproduct, beschikt Food Pilot 
ook over een nieuwe ‘state-of-the-art’ 
gaschromatograaf gekoppeld aan een mas-
saspectrometer (GC-MS). Hiermee worden 
voor een objectieve smaakkarakterisering 
kwalitatief en kwantitatief aromacompo-
nenten geanalyseerd. De massaspectrome-
ter identificeert de individuele aromacom-
ponenten in een product. Afhankelijk van 
de voedingsmatrix gebruiken de onderzoe-
kers verschillende technieken voor het iso-
leren van de aromacomponenten. Veel geu-
rende componenten worden daarbij gedetec-

Door de snuifpoort kunnen individuele geurcomponenten met de 

neus worden waargenomen.
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‘ Een GC-MS-analyse maakt duidelijk 
welke vluchtige moleculen verant-
woordelijk zijn voor smaakverschillen’

Bedrijven worden vroeg 

of laat geconfronteerd 

met sensoriek- 

gerelateerde uitdagingen, 

weten Inge Dirinck (links) 

en Lieve Herman . 
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teerd. Dankzij GC-MS-analysetechnologie 
is het mogelijk om een zogenoemd aroma-
profiel vast te stellen van een product. Dit 
profiel wordt gekoppeld aan de sensori-
sche beoordeling van een voedingspro-
duct. Dirinck: “Het sensorisch onderzoek is 
hierbij natuurlijk het referentiekader. Het is 
altijd de bedoeling om een goede correlatie 

te vinden tussen sensorische beoordelingen 
door het smaakpanel en de GC-MS- profie-
len.” Een voorbeeld is appelsiensap. Consu-
menten zijn zich doorgaans goed bewust 
van de smaakverschillen tussen een vers 
geperst glas sinaasappelsap en de verwerkte 
sappen, bijvoorbeeld uit concentraat. “Een 
GC-MS-analyse maakt duidelijk welke 
vluchtige moleculen hier verantwoordelijk 
voor zijn”, legt Dirinck uit. Het analysetoe-
stel beschikt bovendien over een snuif-
poort, waarmee de individuele geurcompo-
nenten met de neus waargenomen kunnen 
worden. “Dit kunnen componenten zijn die 
in een GC-MS-profiel nauwelijks zichtbaar 
zijn omdat de concentratie en de geurdrem-
pel beide bijzonder laag zijn, maar wel met 
de neus gedetecteerd kunnen worden”, legt 
Dirinck uit. “Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
componenten die verantwoordelijk zijn 
voor de kurksmaak in wijn.” 

Technologische adviezen
Dankzij hun ervaring in de voedingsindus-
trie beschikt Sensnet over de vereiste exper-
tise voor het analyseren en interpreteren 
van aromaprofielen. Op grond daarvan is 
het mogelijk een technologisch advies te 
geven aan voedingsbedrijven, ingrediënten-

leveranciers, maar ook aan machinefabri-
kanten. Dirinck: “De adviseurs weten welke 
moleculen belangrijk zijn in een aromapro-
fiel, zogenaamde karakter-impactmolecu-
len. Door inzicht in de moleculaire basis 
van de smaak en het aroma en de aro-
mavormingsmechanismen, kunnen ze uit-
leggen hoe producten sensorisch kunnen 
worden verbeterd.” Herman voegt toe dat 
binnen Food Pilot de nodige aanvullende 
procestechnologische expertise bestaat op 
het vlak van de verbetering van textuur, 
smaak en kleur van voedingsproducten.
Een interessante nieuwe installatie voor het 
persen van fruit met behoud van een zo 
natuurlijk mogelijke kleur en smaak is de 
Vaculiq fruitpers, vervolgt Herman. “Het 
vacuüm voorkomt oxidatie, waardoor de 
verse smaak optimaal behouden blijft.” Het 
maximale debiet van het piloottoestel 
bedraagt 1000 liter per uur en de onderdruk 
is traploos regelbaar tussen 0,1 en 0,8 bar. 
Een andere interessante pilootinstallatie in 
Food Pilot is een flexibele UHT-sterilisa-
tie-installatie. Hiermee kan een optimaal 
sterilisatieproces met minimale hittebelas-
ting worden ontworpen.

• YVES DE GROOTE •

Sensnet
Sensnet vzw is een consortium van bedrij-
ven en kennisinstellingen dat gegroeid is 
vanuit de jarenlange ervaring met senso-
riek-gerelateerde consultancy van Sen-
stech, het Vlaams Adviescentrum voor Sen-
soriek van Voedingsmiddelen en Contact-
materialen, binnen het VIS-TD-programma 
(Technologische Dienstverlening) en andere 
onderzoeksprojecten van het IWT.  
www.senstech.be

Food Pilot
De Food Pilot is een applicatie- en analyse-
centrum waar de agro-voedingsindustrie 
haar producten en processen op punt stelt. 
Bedrijven maken er gebruik van semi-indu-
striële processingapparatuur en laboanaly-
ses voor het optimaliseren van processen 
en producten, voor innovaties van idee tot 
product, of voor een welbepaalde stap in 
dit traject.
www.foodpilot.be
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GEA Refrigerationwww.gearefrigeration.com

GEA Refrigeration Netherlands is dé expert en marktleider 
in de industriële koudetechniek. Wij ontwerpen, installeren, 
optimaliseren en onderhouden koel- en vriesinstallaties. Deze 
installaties zijn oplossingen op maat, die tot stand komen door 
een professionele en prettige samenwerking tussen de klant 
en onze koeltechnische experts.
 
Warmtepompen
In bestaande koelinstallaties wordt tijdens het koelproces 
de onttrokken warmte vaak niet hergebruikt, vanwege 
het te lage temperatuurniveau. Deze ‘afval’ warmte komt 
daardoor in de atmosfeer terecht. Bij toepassing van een 
warmtepompsysteem kan deze restwarmte worden gebruikt 
als bron voor het warmtepompsysteem dat deze warmte 
opvoert naar een hoger en bruikbaar temperatuurniveau. 

In toepassingen waar er sprake is van een gecombineerde 
behoefte aan koude en warmte, kan GEA Refrigeration 
helpen om de energiekosten substantieel terug te brengen. 

Seminar
Op woensdag 8 oktober 2014 organiseert GEA Refrigeration 
een gezamenlijk, uniek seminar in de brouwerij Rodenbach te 
Roeselare. Tijdens dit seminar gaan we onder meer dieper in op 
unieke oplossingen die we kunnen bieden voor koelen en vriezen. 

Vacatures
Wil jij ook werken bij de marktleider in de koeltechniek die altijd 
vooruit kijkt en meedenkt? GEA Refrigeration is altijd op zoek 
naar de beste mensen in hun vakgebied. Kijk voor een actueel 
overzicht van al onze vacatures op www.gearefrigeration.nl.

GEA: The Refrigeration Expert
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