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Verpakking            inhoud
Senstech test op geur en smaak

Onlangs kwam een ongemakkelijke bevinding in het nieuws: wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat Coca-Cola anders – lees: beter – smaakt uit een glazen fles dan uit een blikje of 
een plastic fles. Geur- en smaaktesten kunnen helpen dit soort afwijkingen te voorkomen.

Biochemicus Sara Risch van 
het Amerikaanse adviesbu-

reau Science by Design stelt dat 
producenten zich inspannen om 
te voorkomen dat verpakkings-
materialen reageren met de 
inhoud, maar dat Coca-Cola niet-
temin reageert op het materiaal 
waarmee het is verpakt. Glas is 
het minst gevoelig voor chemi-
sche reacties en daardoor blijven 
het aroma en de smaak het 
meest intact. Plastic flessen 
(PET) bevatten een acetaldehyde-
film, die interactie tussen ver-
pakking en inhoud verhindert, 
maar zelf wel in de drank kan 
migreren en de smaak ervan 
beïnvloeden. Bovendien veran-
dert het herhaaldelijk openen en 
sluiten van de plastic flessen ook 
de smaak. De binnenwand van 
blikjes is in de regel gecoat met 
polymeren die de interactie tus-
sen de drank en het metaal 
tegengaan, maar die wel wat van 
de smaak kunnen absorberen.

Off-odour en off-fl avour 
Europese regel- en wetgeving, 
in het bijzonder Verordening 
(EG) nr. 1935/2004, bepaalt dat 
materialen die bestemd zijn om 
met voeding in contact te 
komen het aroma en de smaak 
ervan niet mogen aantasten. 
Alleen al ongewenste geur van 
verpakkingen kan leiden tot 
smaakafwijkingen in het pro-
duct, met claims, recalls en 
reputatieschade tot gevolg. 
Fabrikanten kunnen dit voorko-
men met testen die de invloed 
van verpakkingsmaterialen op 

levensmiddelen objectiveren om 
kwaliteitsvolle en geurarme ver-
pakkingen te kunnen leveren. 
Senstech, het Vlaams Advies-
centrum voor Sensoriek van 
Voedingsmiddelen en Contact-
materialen, verricht contracton-
derzoek naar taints (smaakaf-
wijkingen door verpakking of 
omgeving van het voedingspro-
duct), off-odours (geurafwijkin-
gen in verpakkingsmaterialen) 
en off-flavours (chemische of 
microbiële veranderingen van 
het levensmiddel zelf als gevolg 
van bijvoorbeeld oxidatie). 

VOC-geur 
Geurarme, laat staan geurvrije 
verpakkingsmaterialen produ-
ceren, is moeilijk. In sommige 
verpakkingsmaterialen zorgen 
vluchtige organische compo-
nenten (VOC’s) voor een sterke 
geur, met name als specifieke, 
geurkrachtige moleculen de 
geureigenschappen beheersen. 
Per type verpakkingsmateriaal, 
bijvoorbeeld karton, papier, 
(bedrukte) kunststoffen, blik, 
hout, kunnen deze VOC’s in een 
zogenaamd geurwiel worden 
geïdentificeerd. Chemisch-ana-
lytische geurprofilering door 
gaschromatografie-massaspec-
trometrie (GC-MS profilering) 
kan noodzakelijk zijn om 
inzicht te verwerven in de che-
mische samenstelling en mole-
culaire basis van de geur van 
verpakkingsmaterialen
MS-nose, elektronische neus-
technologie gebaseerd op mas-
saspectrometrie, is een snelle 

techniek voor de exploratie van 
productiebatches van voedings-
middelen en verpakkingsmate-
rialen op basis van hun aroma- 
of geurprofiel. Een elektro-
nische neus bestaat meestal uit 
een module voor isolatie van 
vluchtige componenten, een 
sensingsysteem en een compu-
ter met statistische software. 
Na isolatie van de vluchtige 
componenten worden zij 
onmiddellijk naar de massa-
spectrometer gestuurd. In enke-
le minuten wordt een totaal 
massaspectrum van alle geïso-
leerde vluchtige componenten 
opgenomen. Dit wordt door 
software omgezet in een mass 
fingerprint (aromavingerafdruk) 
en vervolgens onderworpen aan 
chemometrische algoritmen. 

Sensorische evaluatie 
Senstech is gespecialiseerd in 
de detectie van VOC’s, die tot de 
interactie tussen levensmiddel 
en verpakkingsmateriaal bij-
dragen. Die interactie kan wor-
den opgedeeld in permeatie in 
twee richtingen door de verpak-
king heen, migratie uit het ver-
pakkingsmateriaal naar het 
levensmiddel en scalping, ofwel 
absorptie van aromacomponen-
ten uit het levensmiddel in het 
verpakkingsmateriaal. 
Bij migratie moet een onder-
scheid worden gemaakt tussen 
VOC’s en niet-VOC’s. Verpak-
kingskundigen zijn vooral ver-
trouwd met migratietesten op 
basis van simulanten als water, 
azijnzuur, ethanol, olijfolie en 

tenax, die uitsluitend niet-
VOC’s registreren. Naast 
instrumentele chemisch-analy-
tische methoden begeleidt Sen-
stech ook de sensorische evalu-
atie van de geureigenschappen 
van verpakkingsmaterialen. De 
migratie van VOC’s uit verpak-
kingsmaterialen naar verpakte 
levensmiddelen kan zowel sen-
sorisch als instrumenteel wor-
den opgevolgd. De resultaten 
van de sensorische testen wor-
den vermeld in de Verklaring 
van Overeenkomst (Declaration 
of Compliance), die bij een ver-
pakkingsmateriaal wordt mee-
geleverd. De testen moeten met 
getrainde panelleden worden 
uitgevoerd in een aangepaste 
testruimte. De training heeft 
betrekking op het herkennen en 
beschrijven van geuren en de 
intensiteit ervan door middel 
van geurstiften. 

Testprocedures
Bij de geurtest wordt het testma-
teriaal gedurende 24 uur afge-
sloten op kamertemperatuur 
bewaard. Het testpanel beoor-
deelt dan de geurintensiteit van 
het testmateriaal op een schaal 
van 1 tot 4. Bij een taint-trans-
fertest wordt het verpakkings-
materiaal samen met een testsi-
mulant gedurende 48 uur 
gesloten bewaard. Het smaakpa-
nel vergelijkt dan de testsimu-
lant met een controleproduct, 
dat niet in contact is gekomen 
met het verpakkingsmateriaal. 
Met een triangeltest of een 

rangordetest kan worden vast-
gesteld of er een significant sen-
sorisch verschil bestaat tussen 
de testsimulant en het controle-
product. Bij een triangeltest 
worden drie gecodeerde mon-
sters aangeboden, waarvan 
twee identiek en één verschil-
lend. De panelleden moeten het 
afwijkende monster aanduiden. 
Als dat correct gebeurt, kan de 
aard en intensiteit van het ver-
schil in een beschrijvende test 
worden bepaald. 
Een rangordetest heeft tot doel de 
verschillen van een reeks mon-
sters voor een bepaalde sensori-
sche eigenschap vast te stellen, 
van lage naar hoge intensiteit. 
Als er uiteenlopende verpak-
kingsmaterialen moeten worden 
vergeleken, kan een vergelijken-
de sensorische test met een con-
troleproduct als referentie en de 
bemonsterde testsimulanten als 
testmonsters worden uitgevoerd. 

Toepassingen
Sensorische en chemisch-analy-
tische testen zijn nuttig bij ver-
andering van grondstof (folie, 
papier, karton, blik), hulpstof 
(inkt, lijm, lak), verwerkings- 
of drukprocedé, alsook bij ver-
dachte productiebatches. Taints 
of off-flavours in verpakte voe-
dingsmiddelen kunnen worden 
vastgesteld dankzij sensorische 
analyse, maar om inzicht te 
krijgen in de chemische achter-
grond van de smaakafwijking is 
GC-MS profilering een must. 
Sensorische en instrumentele 
analyse kan  de invloed van 
bestaande grond- en hulpstof-
fen, procesparameters (druk-
snelheid, droging, afzuiging, …) 
en verpakkingsmaterialen op de 
sensorische eigenschappen van 
verpakte voedingsmiddelen tij-
dens bewaring in de distributie-
keten in kaart brengen. 
Overigens komen de resultaten 
van de sensorische testen door-
gaans in grote mate overeen 
met de chemisch-analytische 
profilering. 

www.senstech.be

48 
uur afgesloten 
bewaard

MS-nose is een elektronische neustechnologie, bestaande uit een module 
voor snelle isolatie van vluchtige componenten, een sensingsysteem en een 
computer met statistische software.

Bij een geurtest wordt het testmateriaal 
gedurende 24 uur afgesloten op 
kamertemperatuur bewaard.

Voor het trainen op het 
herkennen en beschrijven 
van geuren wordt gebruik 
gemaakt van geurstiften.
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