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De Context Koken met kennis

De Basis eten om te leven

De Diepte een kwestie van binden

a u t e u r :  D a n i e l l e  J e u K e n s

Koken is chemie. Zo simpel is het, want op het 
fornuis en in de pan vinden tal van chemische 
processen plaats. Steeds meer koks verdiepen zich 

in het chemische gegoochel met moleculen en steeds meer 
chemici buigen zich over de geheimen van de kookkunst. 
Deze moleculaire gastronomie biedt niet alleen een nieuwe 
kijk op oude gebruiken, maar leidt ook tot verrassende 
recepten.
Hoe bijzonder de gerechten uit de moderne keuken ook 
mogen zijn, uiteindelijk belandt de maaltijd in onze maag 
en darmen. En daar is niets nieuws onder de zon: voedsel 
wordt er verteerd, waarbij voedingsstoffen worden afgebroken 
tot de moleculaire basisstoffen voor het leven.
Terwijl steeds meer wetenschappers gefascineerd raken 
door moleculaire gastronomie blijven ook klassieke 

onderwerpen volop in de belangstelling. Zo zijn 
onderzoekers nog lang niet uitgekeken op eeuwenoude 
kooktechnieken als binden en geleren. Tot in detail willen 
ze deze moleculaire processen leren kennen en begrijpen. 
Dat leidt tot culinaire hoogstandjes in het restaurant én tot 
effectievere processen in de industriële keuken.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Op zoek naar de wetenschappelijke verklaring 

van keukengeheimen.
• De Basis: Wat moeten we allemaal eten en waarom? Hoe 

verwerkt onze spijsvertering al dat voedsel?
• De Diepte: Welke chemie gaat er eigenlijk schuil achter 

moleculen die gerechten verdikken en geleren?  |

Om van te smullen
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Bekijk keukengerechten eens door 
een chemische bril. Dan zijn het 
complexe systemen van molecu-

laire structuren – verpakt in ingewikkelde 
dampen, vloeistoffen of kristallen. Tijdens 
de bereiding vinden allerlei processen 
plaats waarbij verschillende verbindingen 
betrokken zijn, die allemaal weer een 
eigen rol hebben. Een mooi voorbeeld is 
de soufflé. De gezamenlijke werking van 
twee eiwitten leidt tot dit beroemde luch-
tige eiergerecht. Het ene eiwit, ovoglobu-
line, maakt het eiwitmengsel luchtig tij-
dens het opkloppen. In de oven zetten de 
luchtbellen vervolgens uit, waardoor de 
soufflé rijst. De structuur wordt gefixeerd 
als een ander eiwit, ovalbumine, stolt. 
Chemisch gezien een eitje, maar zonder 
het fingerspitzengefühl van de kok is het 
gerecht gedoemd te mislukken. De juiste 
temperatuur en de precieze tijdsduur 
zijn cruciaal. Eén verkeerde handeling 
en de soufflé stort als een kaartenhuis in 
elkaar.

KeuKengeleerde

Wetenschappers hebben de gastro-
nomie lang links laten liggen. Pas 

de laatste jaren neemt de belangstelling 
toe. Zo’n vijftien jaar geleden waagde 
een aantal Franse wetenschappers zich 
aan de chemie in de keuken en legden 

zij zich toe op de scheikundige achter-
grond van het koken. Zo verklaarde men 
waarom koks liever rode dan witte wijn 
gebruiken voor het marineren van vlees: 
polyfenolen in rode wijn reageren met 
eiwitten in het vlees, dat daardoor sappig 
blijft. En ze ontdekten nóg een effect van 
de marinade: zuren in de wijn – hiervoor 
maakt rood of wit niet uit – maken het 
bindweefsel mals. 

Een inmiddels beroemde Franse keu-
kengeleerde is Hervé This. Deze fysisch 
chemicus van het Collège de France in 
Parijs probeerde bijvoorbeeld een weten-
schappelijke verklaring te vinden voor 
de wijdverbreide gewoonte een zilveren 
lepel in een geopende fles champagne 

te hangen om de sprankelende bubbels 
te behouden. De hypothese was dat elek-
trochemische processen aan het zilverop-
pervlak de vorming van luchtbelletjes 
stimuleren. Die keukenwijsheid kan naar 
het rijk der fabelen, zo toonde This aan. 
Want lepeltje of geen lepeltje: de bubbels 
verdwijnen. Samen met vele collega’s 
werkte This gestaag door aan de ontrafe-
ling van de duizenden geheimen die de 
keuken telt. Hiermee legde hij de basis 
voor de hedendaagse keukenwetenschap, 
de moleculaire gastronomie. 

KooKKunde 

Niet alleen in Frankrijk, maar ook in 
Nederland vinden chemici en koks 

elkaar. Symposia als ‘Science is Cooking’ 
zijn tegenwoordig overboekt. Tijdens der-
gelijke bijeenkomsten worden bijvoor-
beeld de grenzen van emulsies verkend. 
Hoe kun je van twee niet mengbare 
stoffen, een waterige en een olieachtige, 
toch een mooie gladde saus maken? De 
emulgator biedt uitkomst. Deze mole-
culaire bemiddelaar verbindt water- en 
olieminnende moleculen tot een ideaal 
paar: met behulp van de emulgator gaan 
beide fasen naadloos in elkaar over. Hoe 
beter de fit, hoe stabieler de emulsie en 
des te kleiner de kans op ontmenging. 
Een typisch voorbeeld is het gebruik van 

Tijdens de Maillard-reactie – ook wel bruinkleuring 
genoemd – reageren suikers onder invloed van 

warmte met aminozuren. Hierbij ontstaan verbin-
dingen die smaak, geur en kleur beïnvloeden.
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Koken
met kennis

Mengen en roeren, kloppen en kneden, pruttelen en borrelen… Het zijn niet alleen 
basistechnieken in de keuken, maar ook in het lab. Koken is chemie.  

Chemici ontrafelen kookprocessen en koks trekken wijze lessen uit de scheikunde.
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koken blancheren pocheren stomen smoren stoven confijten bakken (pan) roerbakken frituren bakken (oven) grillen magnetron

garen in ruim  
water/bouillon  
(100 °C)

kort dompelen in 
ruim kokend water

garen in water/ 
bouillon van  
hoogstens 90 °C

gerecht in stoom 
hangen, eventueel 
met verhoogde druk

garen in weinig 
water en/of vet, 
lage temperatuur, 
dikke pan

als smoren, meer 
vocht

als smoren, meer 
vet, lage tempera-
tuur (70 °C)

bakken in laagje vet 
of olie (tot 250 °C)

omscheppend 
garen in weinig hete 
olie

bereiden in ruim 
vloeibaar vet  van 
140 tot 190 °C

gelijkmatig garen 
met hete lucht in 
oven (tot 250 °C)

garen door straling 
van roodgloeiend 
grill-element

verwarmen door 
microgolven die 
watermoleculen in 
beweging brengen
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• laat biefstuk voor het bakken op kamertempe
ratuur komen. Want doe je dat niet, dan moet 
je het vlees langer verhitten om ook de kern 
de gewenste temperatuur te geven. Daardoor 
wordt echter een groter gedeelte binnenin de 
biefstuk grijs en taai.

• asperges worden meestal in water gekookt. 
Probeer ze eens te garen door ze gedurende 
20 minuten in olie van 90 °C te smoren. Door 
dit ‘konfijten’ zijn de asperges krachtiger van 
smaak, omdat de typische aspergesmaakstoffen 
in olie behouden blijven, terwijl ze bij koken 
oplossen in het kookvocht. 

• Bloemkoollucht kun je verminderen door een 
scheutje olie toe te voegen aan het kookwater. 
De karakteristieke geurstoffen lossen namelijk 
op in olie.

• in minestronesoep horen aardappels, maar als 
je de soep doorkookt verkruimelen ze. Dit voor
kom je door de aardappels bij 60 à 70 °C voor 
te garen. bij deze temperatuur wordt pectine in 
de aardappel veresterd met behulp van methyl
esterase. veresterd pectine werkt als een soort 
cement dat de aardappelcellen stevig bijeenhoudt.

• een perfect zachtgekookt ei krijg je door het te 
‘koken’ bij 65 °C. een eierwekker is dan niet eens 
nodig: eigeel stolt pas bij 68 ºC, terwijl eiwit al 
bij 63 ºC stolt. Wil je het eitje niet consumeren, 
maar wél scoren met een bijzondere garnering? 
kook het dan in azijnzuur. Gestolde eiwitten 
blijven in zuur milieu namelijk transparant. De 
eierschaal lost uiteindelijk op in zuur, met als 
resultaat parels als eieren zo groot.            |

tIPS VooR tHUIS
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eieren om met olie en azijn een zachte, 
stabiele mayonaise te maken. Eigeel bevat 
de natuurlijke emulgator lecithine. De 
klassieke mayonaiserecepten schrijven 
een verhouding voor van 87% olie, 9% 
eigeel en 4% azijn. Deze receptuur is 
systematisch onderzocht en experimen-
ten hebben aangetoond dat je mayonaise 
ook kunt maken in de ongelooflijke ver-
houding 96% : 1% : 3%. Dat wil zeggen 
een stabiele mayonaise met maar onge-
veer één deel eigeel op honderd delen 
olie, zo leren deelnemers tijdens een 
Science is Cooking-sessie. 

Een andere populaire ontmoetingsplaats 
van scheikunde en kookkunde is ‘Cook 
and Chemist’: een cursus over mole-
culair koken, inclusief demonstraties 
van culinaire proeven. De chemicus Jan 
Groenewold vormt hierbij samen met res-
taurantkok Eke Mariën het docentenduo. 
Op hun cursusmenu staan onder meer 
zelfgemaakte frites. Hoe bak je ze het 
mooist en welke aardappels zijn het best? 
Frituren is een tweestapsproces, zo luidt 
de les. Eerst worden de tot frites gesne-

den aardappels gegaard bij 165 °C. In een 
tweede stap volgt bij 170 à 190 °C het bak-
proces om de frites bruin en krokant te 
maken. Frites gesneden uit de ‘Victoria’-
aardappel (half vast, half kruimig) geeft 
het mooiste resultaat. Vastkokende aard-
appels voorkomen een melige smaak van 
de frites, doordat ze relatief weinig zetmeel 
bevatten en veel vocht. Maar de zogeheten 
Maillard-reactie, die verantwoordelijk is 
voor het gebruinde krokante oppervlak, 
verloopt gunstiger in frites van kruimige 
aardappels omdat die rijk zijn aan zetmeel. 
Fifty fifty blijkt het beste compromis.

nieuwe KeuKenwetten

Met chemische kennis kook je slim-
mer. In de wereld van de grote chef-

koks worden moleculaire technieken dan 
ook steeds meer beschouwd als de sleutel 
tot nieuwe gerechten. De klant rijdt heus 
niet meer om voor een sublieme maar 
traditionele ganzenleverpaté. Exclusief 
wordt het pas als de ganzenlever wordt 
bereid in vloeibare stikstof van -196 °C 
en ijskoud dampend wordt opgediend. 
Volgens ervaringsdeskundigen geeft dat 
een sensationele smaakbeleving: na de 
plotselinge temperatuurstijging in de 
mond vindt een ware explosie van geur- 
en smaakstoffen plaats.

Dit soort exotische bereidingstechnieken 
is echter voorbehouden aan de professio-
nele restaurantkeuken. Desondanks kun-
nen kookliefhebbers ook thuis profiteren 
van nieuwe inzichten in de kookkunde. 
Bijvoorbeeld door gerechten te laten garen 
bij lage temperaturen. Normaal bakken 
we vlees bij temperaturen ver boven de 
100 °C. Gestolde vleeseiwitten hebben bij 
deze temperaturen de neiging tot samen-
trekken, waarbij ze vocht uit het netwerk 
drukken. Vlees wordt daardoor droog en 
taai. Garen bij lagere temperatuur is een 
goed alternatief. Immers, eiwitten hoef je 
niet tot boven de 100 °C te verhitten om 
ze te laten stollen. Bak wel eerst het vlees 
kort aan voor een bruine korst en steriele 
buitenkant. Maak het verder mals en gaar 
bij 60 °C, bijvoorbeeld in de oven.        |

Frituurvet kun je niet ongestraft hergebruiken, want 
de hoge temperaturen in de frituurpan zorgen voor 
autooxidatie van de vetten. De oxidatieproducten 
kunnen schadelijk zijn en geven bovendien een 
ongewenste smaak. De natuur biedt echter hulp. 
rozemarijn bijvoorbeeld is rijk aan antioxidanten, 
waaronder het cyclische diterpeen carnosol. een 
rozemarijntakje in het frituurvet blijkt te bescher
men tegen autooxidatie. De heerlijke smaak van 
rozemarijn in de verse frites is bovendien mooi 
meegenomen.              |

  k
  o
  o
  k

t 
a 
b
e
l

koken blancheren pocheren stomen smoren stoven confijten bakken (pan) roerbakken frituren bakken (oven) grillen magnetron

garen in ruim  
water/bouillon  
(100 °C)

kort dompelen in 
ruim kokend water

garen in water/ 
bouillon van  
hoogstens 90 °C

gerecht in stoom 
hangen, eventueel 
met verhoogde druk

garen in weinig 
water en/of vet, 
lage temperatuur, 
dikke pan

als smoren, meer 
vocht

als smoren, meer 
vet, lage tempera-
tuur (70 °C)

bakken in laagje vet 
of olie (tot 250 °C)

omscheppend 
garen in weinig hete 
olie

bereiden in ruim 
vloeibaar vet  van 
140 tot 190 °C

gelijkmatig garen 
met hete lucht in 
oven (tot 250 °C)

garen door straling 
van roodgloeiend 
grill-element

verwarmen door 
microgolven die 
watermoleculen in 
beweging brengen



4

ons lichaam draait op vetten, koolhydraten en eiwitten uit de voeding. 
tijdens de spijsvertering wordt alles wat we eten via ingenieuze processen 

omgezet in moleculaire basisstoffen. Wat overblijft is afval.

De basis
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In de 17e eeuw waren schepen van de 
VOC soms wel een jaar of langer onder-

weg. Schippers wisten niet precies waar 
ze land zouden zien en scheepten daar-
om voor lange tijd eten in. Aardappels 
of scheepsbeschuit voor koolhydraten, 
gedroogd vlees voor eiwitten en boter in 
vaatjes voor het vet. Vaak brak gedurende 
de reis de dodelijke ziekte scheurbuik uit 
door een vitaminetekort bij de beman-
ning. Pas toen ze genoeg groenten en 
fruit gingen eten, verminderde het risico 
op deze gebreksziekte.

Inmiddels zijn er zo’n vijftig voedings-
stoffen bekend die ons lichaam nodig 
heeft om de groei, ontwikkeling, energie-
voorziening en allerlei regelsystemen in 
goede banen te leiden. Met een gevarieerd 
dieet van groente, fruit, vlees, zuivel en 
graanproducten krijgen we van alle stoffen 
voldoende binnen. Van de meeste hebben 
we niet méér nodig dan enkele milli- of 
microgrammen per dag. Dat geldt echter 
niet voor de drie hoofdcomponenten van 
onze voeding: koolhydraten, eiwitten en 
vetten. Van deze macrovoedingsstoffen 
heeft het lichaam dagelijks vele grammen 
nodig om aan de benodigde kilocalorieën 

(2000 voor vrouwen en 2500 voor man-
nen) te komen. 

energieleveranciers

Eiwitten leveren de aminozuren die 
nodig zijn voor de opbouw en het 

herstel van weefsels, bijvoorbeeld spieren, 
organen en botten. Als er méér eiwit bin-
nenkomt dan nodig is, wordt het teveel 
uiteindelijk omgezet in energie. Eiwitten 
zitten in plantaardige voeding zoals 
brood, granen en peulvruchten, maar 
vooral in dierlijke producten als vlees, vis 
en zuivel. In het algemeen zijn dierlijke 
eiwitten biologisch gezien waardevoller 

dan plantaardige, want ze bevatten meer 
‘essentiële’ aminozuren die ons lichaam 
zélf niet kan aanmaken.

Koolhydraten, een verzamelnaam voor 
suikers en zetmeel, vormen samen met 
vetten de belangrijkste energieleveran-
ciers. Tot de koolhydraten behoren niet 
alleen eenvoudige kleine suikermolecu-
len zoals lactose (melksuiker), fructose 
(vruchtensuiker) en sacharose (tafelsui-
ker), maar ook lange en grote polysacha-
riden zoals het zetmeel in aardappels, 
pasta, brood of rijst. Veel voedingsmid-
delen bevatten mengsels van grote en 
kleine koolhydraten, waaruit ons lichaam 
glucose maakt dat dient als brandstof.

Koolhydraten zorgen voor de directe 
energievoorziening, terwijl vetten hoofd-
zakelijk worden opgeslagen. Die voorraad 
wordt aangesproken als het lichaam extra 
energie nodig heeft. Vetten zijn de effi-
ciëntste energiebron: ze leveren per gram 
ruim twee maal zoveel calorieën (9 kcal 
of 38 kJ) dan koolhydraten en eiwitten, 
die beide 4 kcal (17 kJ) per gram bevat-
ten. Vetten zijn te verdelen in verzadigd 
en onverzadigd. De verzadigde varianten 
zijn bij kamertemperatuur vast en bevat-
ten hoge gehaltes verzadigde vetzuren 
(met alleen enkelvoudige C-C bindingen). 
Ze vergroten de kans op hart- en vaat-
problemen doordat ze de hoeveelheid 
‘slecht’ cholesterol in het bloed verhogen. 
Onverzadigde vetten – beter bekend onder 
de naam olie – zijn bij kamertemperatuur 
vloeibaar en bevatten hoge gehaltes onver-
zadigde vetzuren (met veel dubbele C=C 
bindingen) en minder dan 30 procent 
verzadigde vetzuren. Visolie bevat meer-
voudig onverzadigde vetzuren (zogeheten 
omega-vetzuren) die een positief effect op 
de gezondheid lijken te hebben.

van bord tot pot

De moleculaire vorm waarin eiwitten, 
koolhydraten en vetten in voedsel 

zitten is ongeschikt om processen in ons 

eten om televen

broccoli staat bekend als een gezonde groen
te. Dat is vooral te danken aan het hoge 

gehalte van het glucosilaat sulforafaan, een 
verbinding die indirect als antioxidant werkt. 
Glucosilaten stimuleren antioxidatieve enzymen 
en remmen mogelijk bepaalde soorten kankercel
len. Probleem is dat tijdens het koken een deel 
van het sulforafaan in het kookvocht verdwijnt. 
eigenlijk zouden we broccoli rauw moeten eten, 
maar daar leent deze groentesoort zich niet voor. 
het is niet lekker en bevat teveel onverteerbare 
bestanddelen. kiemgroenten als taugé lenen zich 
weer wél om rauw te eten. onderzoekers van de 
amerikaanse john hopkins universiteit kwamen 

met de oplossing toen zij in 2000 een vijftal 
brocollisoorten ontdekten met honderd maal 
meer sulforafaan in de kiemen dan gewone broc
coli. broccocress is het commerciële resultaat van 
deze ontdekking. Deze kiemgroente is kant en 
klaar te koop in een doosje in de supermarkt.      |
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broccocress
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lichaam te voeden. Ze moeten eerst afge-
broken worden tot basisstoffen: aminozu-
ren, glucose en vetzuren. Dit gebeurt in 
het spijsverteringssysteem dat een totale 
lengte heeft van acht tot negen meter – 
een afstand waar een maaltijd gemiddeld 
24 tot 30 uur over doet. Speciale enzymen 
maken stap voor stap korte metten met 
het voedsel.

De spijsvertering begint al in de mond 
met het fijnmalen van voedsel en het 
vermengen met speeksel. Onder invloed 
van het enzym alfa-amylase start hier de 
afbraak van koolhydraten. Via de slok-
darm beweegt de brij naar de maag, waar 
de voedselmassa verder wordt gekneed 
en wordt vermengd met zure maagsap-
pen die bacteriën onschadelijk maken 
en met pepsine dat eiwitten gedeelte-
lijk afbreekt. Tijdens het verblijf in de 
maag ontstaat een dikke brij, de zoge-
heten chijm, die na ongeveer vier uur in 
de twaalfvingerige darm terecht komt. 
Daar wordt de zure chijm geneutraliseerd 
en vermengd met gal, dat vetten emul-
geert waardoor ze toegankelijk worden 
voor vetafbrekende enzymen, de lipases. 
Spijsverteringsenzymen uit de alvlees-
klier helpen bij de verdere afbraak van 
voedingscomponenten tot aminozuren, 
glucose en vetzuren. In de dunne darm 
worden deze basisstoffen opgenomen in 
het bloed, waarna ze overal in het lichaam 
beschikbaar komen voor stofwisselings-
processen.

Aan het einde van de dunne darm res-
teert uiteindelijk een waterige restmassa 
met onverteerbare voedingsvezels (waar-
onder lignine en andere polysachariden) 
die verder gaat naar de dikke darm. Daar 
zorgen darmbacteriën via fermentatie 

voor verdere afbraak en wordt het water 
opgenomen in het lichaam. De ingedikte 
restmassa wordt via de endeldarm afge-
voerd op het toilet.

smaaKbeleving

Eten om te leven is één kant van het 
verhaal. Eten is immers ook genieten. 

Cruciaal daarbij is onze smaakbeleving, 
die een geraffineerd samenspel is van de 
mond, tong en neus. Zij zorgen ervoor 
dat we de vier basissmaken (zoet, zuur, 
bitter en zout) herkennen en proeven. 
Volgens recente inzichten van keukenwe-
tenschappers bestaat er ook nog een vijfde 

smaak: umami, die wordt omschreven als 
krachtig en zoutachtig. Speciale recepto-
ren in de mond nemen de smaak waar 
en die blijken geactiveerd te worden door 
glutamaat. Een 
voorbeeld is natri-
umglutamaat, het 
hoofdbestanddeel 
van de smaak-
versterker Ve-Tsin die oorspronkelijk uit 
zeewier werd gewonnen. Ook tomaten en 
parmezaanse kaas zijn van nature rijk aan 
glutamaat. Dat verklaart de smaakrijk-
dom van een simpel gerecht als spaghetti 
Bolognese.          |
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amylase
lipase

pepsine
maagzuur
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maltase, sacharase,
lactase, trypsine

α-amylase, amylase
maltase, sacharase,
lactase

Eerst afbraak tot korte ketens 
zoals maltose en sacharose, 
die vervolgens worden afge- 
broken tot enkelvoudige 
suikers. Deze worden via de 
dunne darmwand opgeno-
men in het bloed. 

pepsine,
trypsine

Eerst afbraak tot kortere 
aminoketens van 15 tot 20 
aminozuren (peptiden) en 
tenslotte tot enkelvoudige 
aminozuren. Speciale cellen 
in de darmwand nemen 
aminozuren op in het bloed.

gal,
lipase

Na menging met galzouten 
emulgeren vetten in de waterige 
spijsverteringssappen en worden 
gesplitst in glycerol en vetzuren.
Deze gaan via de darmwand naar 
het lymfestelsel. Glycerol wordt 
in de lever onder andere verwerkt 
tot glucose. De meeste vetzuren 
worden bij verdere verbranding 
afgebroken in stapjes van twee 
koolstofatomen. 

darmflora

Sommige bestanddelen in 
voedsel worden niet afgebro-
ken. In de dikke darm wor- 
den deze voedingsvezels 
afgebroken door vergisting. 
Hierbij kunnen gassen 
ontstaan als CO2, H2 en CH4 
met de welbekende hinder-
lijke gevolgen. 

OHO

OO

NH2

Na+

natriumglutamaat

chemie van de spijsvertering

in onze darmen zitten zo’n 400 soorten bac
teriën, in totaal zo’n honderdduizend miljard 

(1014) stuks. lactobacillen aan het eind van de 
dunne darm en bifidobacteriën in de dikke darm 
behoren tot de belangrijkste nuttige soorten. een 
gezonde darmflora is nodig voor de verwerking 
van onverteerbare voedingsvezels en ook voor het 

uitschakelen van schadelijke bacte
riën die de maagzuurbarrière heb
ben overleefd. De voedingsvezels 
– voornamelijk koolhydraten – wor
den door de darmbacteriën vergist. 
hierbij ontstaan afbraakproducten 
die als brandstof dienen voor de 
dikke darmcellen en komen zuren 
vrij die de groei van schadelijke 
bacteriën remmen. onze natuur
lijke afweer is voor een groot deel 
gebaseerd op een gezonde darm
flora. samen met maagzuur en huid 

is het een eerste barrière die ziekteverwekkende 
microorganismen moeten overwinnen. Zolang de 
goede bacteriën in de meerderheid zijn, krijgen de 
schadelijke minder kans om zich te ontwikkelen 
en het lichaam binnen te dringen. een gezonde 
darmflora ondersteunt ook het immuunsysteem 
bij het herkennen van ziekteverwekkers.          |

daRmfloRa

Agricultural Research Service, Dept of Agriculture, USA
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Bindmiddelen kunnen sauzen verdikken, vruchten geleren of schuimen stabiliseren. 
een mooie techniek, die de kunde van een keukenmeester vereist. Wetenschappers 

buigen zich over de moleculaire basis van de culinaire binding.
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Binden en geleren zijn bekende 
kooktechnieken uit de klassieke 
keuken. Elke kok gebruikt ze om 

gerechten de gewenste vloeibaarheid, ste-
vigheid en structuur te geven, en daarmee 
een goed ‘mondgevoel’. Een gebonden 
substantie – een gel – houdt het midden 
tussen vloeibaar en vast. Afhankelijk van 
de moleculaire structuur en concentratie 
van het bindmiddel varieert de gel van 
vervormbaar en elastisch tot vast en ste-
vig. Hoe hoger de viscositeit, hoe vaster 
de gel. Bekende gelvormers en bindmid-

delen uit de keuken zijn bloem, zetmeel, 
pectine en gelatine. Onderzoekers probe-
ren de onderliggende bindingsmechanis-
men op moleculair niveau te ontrafelen 
en de eigenschappen te verbeteren. Niet 
alleen voor hobbyisten en professionele 
koks, maar vooral ook voor toepassing in 
de industriële keuken.

Moleculair bekeken zijn gels netwer-
ken van grote moleculen. In zo’n net-
werkstructuur neemt de beweeglijkheid 
van moleculen af, waardoor een vastere 
substantie ontstaat. Om een netwerk te 

vormen moeten de grote ketenmoleculen 
zó dicht bij elkaar in de buurt komen dat 
ze inter- en intramoleculaire interacties 
kunnen aangaan. Dit proces kan worden 
bevorderd via de temperatuur en zuur-
graad, of met hulpstoffen die het oplos-
middel (lees: water) wegnemen. 

KlassieKer

Hét klassieke geleermiddel voor 
vruchtenjam en gelei is pectine, 

dat ook wordt gebruikt als stabilisator in 
yoghurtdrank. Pectine is een polysacha-
ride dat van nature voorkomt in vruchten 
– vooral in appels, pruimen, peren, aal-
bessen en citrusfruit. Daaruit kan het op 
industriële schaal gewonnen worden via 
zure extractie. In de keuken wordt pectine 
vaak gebruikt in de vorm van geleisuiker.

Pectine is een koolhydraat met een 
galacturonzuurketen waarvan de zuur-
groepen voor een deel zijn veresterd tot 
methylesters. Het aantal veresterde zuur-
groepen verschilt per vruchtensoort. De 
mate van verestering blijkt van invloed 
op de gelerende, verdikkende of stabilise-
rende werking. Op basis hiervan worden 
pectines ingedeeld in high methoxy (HM) 
en low methoxy (LM), die volgens een ver-
schillend mechanisme geleren. De HM-
variant vormt een gel in zuur milieu en 
door toevoeging van suiker. De LM-vorm 
geleert daarentegen in een calciumrijke 
omgeving.

Behalve het aantal veresterde groepen 
blijkt ook de verdeling van de esters over de 
keten van invloed te zijn op het gelerings-
proces. Onderzoekers van de Wageningen 
Universiteit ontdekten bijvoorbeeld dat 
met calciumionen ook HM-pectine kan 
geleren. Voorwaarde is dat de veresterde 
en niet-veresterde gebieden geclusterd 

     een kwestie van

restaurant van De toekomst

eten en perceptie zijn twee zaken die veel 
met elkaar te maken hebben. in Wageningen 

gaat men beide vanaf 2007 onderzoeken in het 
‘restaurant van de toekomst’, een unieke gele
genheid om mensen live tijdens het eten te 
bestuderen. ‘Gewone’ klanten zullen iedere dag 
in het restaurant komen lunchen. hun gedrag 
wordt gevolgd met camera’s. Geen vragenlijsten 
waarmee een proefpersoon zichzelf fraaier kan 
voordoen, maar gewoon observeren wat mensen 
dagelijks doen bij hun maaltijd. hoe lang duurt 
het voordat ze een keuze maken? eten ze iedere 
dag hetzelfde? Wat gebeurt er als iets nieuws 
te koop is? eten ze op wat ze opscheppen?
voor dit unieke restaurant werkt het Centrum 
voor innovatieve Consumentenstudies van de 
Wageningen universiteit samen met een aan
tal bedrijven. De basisonderzoeksgroep bestaat 
uit Wurmedewerkers, maar regelmatig zullen 
speciale doelgroepen het restaurant bezoeken. 

ouderen bijvoorbeeld. vroeg of laat zijn zij vaak 
afhankelijk van eten uit een instellingskeuken 
en het is bekend dat ondervoeding in verzor
gingshuizen veel voorkomt. in het restaurant 
van de toekomst kan worden uitgezocht wat 
de optimale omstandigheden zijn voor ouderen 
om goed en met smaak te blijven eten. er kan 
bijvoorbeeld een huiselijke situatie nagebootst 
worden, of juist een chique restaurantachtige 
omgeving. eten kan in grote porties gepresen
teerd worden, of juist in kleine. Zelfs de effecten 
van muziek en andere sfeermakers worden in 
Wageningen wetenschappelijk onderzocht.     |

bIG bRotHeR aan tafel
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niet vloeibaar, niet vast

het ‘drillen’ van een gelatinepudding is het 
gevolg van elastisch gedrag van de gel. De 

massa reageert onmiddellijk als er een kracht wordt 
uitgeoefend, maar de pudding behoudt zijn vorm. 
sommige gels vertonen een zogeheten viscoelas
tisch gedrag. Dat  is een combinatie van elastisch 
en viskeus gedrag, die optreedt bij alle polymeren 
boven de glastransitietemperatuur en onder de 
smelttemperatuur. onder de glastransitietempera
tuur is een polymeer hard (glasachtig) en in goede 
benadering elastisch. boven de smelttemperatuur 
is het zuiver viskeus. De combinatie van elastisch en 
viskeus treedt op in polymere netwerken met zowel 
kristallijne als amorfe gebieden. kenmerkend voor 
elastisch gedrag is ogenblikkelijke respons zodra 
een kracht wordt uitgeoefend en volledige terugkeer 
naar de begintoestand als de kracht wordt weg
genomen. bij viskeus gedrag daarentegen volgt een 
vertraagde, tijdsafhankelijke respons en een perma
nente vervorming. viscoelastisch materiaal heeft 
van beide een beetje: het reageert elastisch op zeer 
snelle veranderingen, maar bij aanhoudende span
ning vervormt het permanent en tijdsafhankelijk. 
het klassieke voorbeeld is de silly-putty.            |

VISco-elaStIScH GedRaG

zijn, zodat grote delen van de pectineke-
ten zich gedragen als LM-pectine. Door 
de veresteringsgraad en verdeling te bepa-
len, blijkt het mogelijk de functionaliteit 
van het pectine te voorspellen. 

Zonder hulpstoF

Hoewel de meeste geleer- en bindmid-
delen koolhydraten zijn, bestaan er 

ook gelerende eiwitten. Het bekendste 
voorbeeld is ongetwijfeld gelatine, dat al 
sinds mensenheugenis wordt gebruikt 
bij het bereiden van eten. Egyptenaren, 
Grieken en Romeinen maakten al vruch-
ten en forel in gelei. Het is het enige 
middel dat geleert, bindt én stabiliseert 
zonder extra toevoegingen zoals suiker of 
calcium, die bij pectine noodzakelijk zijn. 
Gelatine bestaat uit gedeeltelijk gehydro-
lyseerd collageen, een eiwit dat voorkomt 
in dierlijk bindweefsel en dat bestaat uit 
achttien verschillende aminozuren die 
in de vorm van een driedubbele spiraal 
zijn geordend. Gelatine wordt gewonnen 
door huiden en beenderen van varkens 
en koeien langdurig te laten trekken in 
heet water. Net als bij een bouillon los-
sen de oplosbare bestanddelen dan op. 
Vervolgens wordt die oplossing ingedikt 
en gedroogd.

Bekend uit de keuken zijn de gelatine-
blaadjes. Deze worden eerst geweekt in 
koud water, waarbij ze water opnemen 
en zwellen. Door ze vervolgens te verwar-
men valt de driedimensionale helixstruc-
tuur van de gelatine uiteen en lossen de 
blaadjes op. Bij afkoeling ontstaat een 

gel zodra de aminozuurketens weer hun 
driedimensionale structuur aannemen. 
Hierbij worden watermoleculen in de 
helix ingesloten. Bijzonder is dat de gel-
vorming omkeerbaar is: de gel ontstaat 
bij een temperatuur onder de 35° C, maar 
smelt weer bij hogere temperaturen. Dat 
gebeurt dus ook in de mond, zoals je 
merkt bij het eten van desserts en snoep 
met gelatine.

Wetenschappers proberen de zogehe-
ten fibrillaire gelvorming in gelatine te 
beschrijven met behulp van een theo-
retisch model. Hiermee is het mogelijk 
de elasticiteit en sterkte te voorspellen. 
Mogelijk helpt het model ook bij de speur-
tocht naar een alternatief voor gelatine, 
dat sommige mensen mijden vanwege de 
dierlijke oorsprong.

gel als vel

Een andere manier om voedsel een gel-
achtige textuur te geven is het gebruik 

van bolvormige ofwel globulaire eiwitten. 
Hierbij ontstaan ‘hittegels’ waarin de gel-
vorming gebaseerd is op denaturatie van 
de eiwitten bij hoge temperaturen. Voor 
de netwerkvorming is een relatief hoge 
concentratie eiwit nodig (circa 10 pro-
cent), want de afstand tussen de ontvou-
wen eiwitmoleculen moet zó klein zijn dat 
de ketens interacties met elkaar kunnen 
aangaan. Een bekend voorbeeld van een 
hittegel is het velletje op gekookte melk. 
Dit ontstaat doordat de melkeiwitten alfa-
lactalbumine en bèta-lactoglobuline bij 
ongeveer 70 °C hun globulaire structuur 
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verliezen. Aan het oppervlak van de melk 
is de concentratie van deze uitgerolde 
eiwitten hoog genoeg om een netwerk te 
vormen met een vel als resultaat .

Onderzoekers van de Wageningen 
Universiteit hebben ontdekt dat met lage 
concentraties bèta-lactoglobuline een 
‘koudegel’ kan worden gemaakt. In een 
verdunde oplossing denatureert het glo-
bulaire eiwit en na toevoeging van ionen 
(bijvoorbeeld calcium) ontstaat vervolgens 
een fibrillaire gel. De vorming van deze 
fibrillen blijkt afhankelijk van de zuur-
graad en ionsterkte van de oplossing. 
Door de pH bijvoorbeeld te verlagen ont-
staan stabiele langere fibrillen. Het exacte 
moleculaire mechanisme achter deze gel-
vorming moet nog worden onderzocht.   |

Een galacturonzuurketen met deels veresterde zuurgroepen. 

pectine

cHemIe Van GelVoRmInG

Door interactie komen de pectineketens dicht bij 
elkaar (groene delen) en vormen een netwerk.

De mate van verestering kan sterk verschil
len en op grond daarvan worden pectines 
ingedeeld in high methoxy (hm) en low 
methoxy (lm). beide varianten geleren vol
gens een verschillend mechanisme. hm
pectine vormt in zuur milieu een gel met 
suikers, die het water tussen de ketens 
binden waardoor ze elkaar dichter naderen. 
in zuur milieu gebeurt dit nog effectiever 
dankzij de aanwezigheid van geprotoneerde 
zuurgroepen. Calcium is vooral effectief 
om netwerkvorming van lmpectines te 
bevorderen: calciumionen binden aan de 
vrije carboxylgroepen, waardoor de ketens 
dichter bij elkaar komen.

Gelatinepudding vertoont elastisch gedrag.
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een wetenschappelijk benadering van moleculaire gastronomie
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voor op sChool
 1. Beschrijf de chemische veranderingen van een biefstuk bij 

maximaal vijf minuten bakken, frituren, marineren, poche-
ren en verhitten in een magnetron.

 2. Een zilveren lepel in champagne zorgt niet voor het behoud 
van koolstofdioxide-bubbels. Wat is het chemische effect 
van een zilveren lepel in (oude) mosselen?

 3. Naast een emulgator (ei) in mayonaise is ook zuur nodig. 
Het zuur protoneert diverse delen van de olie en het lecithi-
ne. Geef aan waar de protonering plaatsvindt, en hoe deze 

  protonering de werking als emulgator versterkt.
 4. De Maillardreactie, verantwoordelijk voor de bruine kleur 

in cake, vlees, gebakken aardappelen, enzovoort, treedt op 
tussen glucose en een aminegroep uit een eiwit of amino-
zuur. Geef aan hoe je met de teststrip voor bepaling van 
‘suiker in urine’ kunt bepalen welke aardappelen geschikt 
zijn om krokante en goudgeel gekleurde frites te bakken.

 5. Zoek op het web welke verbindingen in ‘bloemkoollucht’ 
zitten en geef aan waardoor die gemakkelijk in olie oplossen.

 6. De fritesbakker geeft de voorkeur aan bakvet boven frituur-
olie. Geef een chemische verklaring voor die voorkeur.

 7. Leg uit dat suikervrije kauwgom je gebit minder aantast 
dan snoep.

 8. Waarop berust de indirecte werking van sulforafaan? 
(Engels sulphoraphane)

 9. Geef aan waardoor sommige eiwitketens reversibel denatu-
reren en andere irreversibel.

 10. Superslurpers (vochtminnende luiers) zijn ook gemaakt 
van pectines. Welke rol speelt verestering bij het binden 
van water in deze luiers.
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