
 

 

Moleculaire Gastronomie: Alginaat Kaviaar 
-Het bereiden en proeven van alginaat gels- 
 
Inleiding 
 
In de levensmiddelen industrie wordt veel gebruik gemaakt van gels. Denk bijvoorbeeld aan 
salade dressing, vla, pudding, maar ook kaas is een goed voorbeeld van een gel. Simpel 
gezegd is een gel een structuur waarin de moleculen aan elkaar blijven plakken en een 
netwerk vormen. Dit zorgt voor een vaste stof die tegelijkertijd toch nog ‘mee kan bewegen’ 
als er een kracht op uit wordt geoefend. 
Binnen de moleculaire gastronomie wordt er steeds meer gespeeld met nieuwe smaak 
combinaties en onverwachte texturen. Chef-kok Ferran Adrià was één van de eersten die 
wetenschap de keuken in bracht door principes die al jaren bekend waren binnen de 
biologie, scheikunde en natuurkunde om te zetten in onverwachte eetbare creaties.  
Éen van de technieken die hij veel gebruikte in zijn restaurant was ‘sferificatie’. Hierbij vorm 
je een sfeer (een bolle vorm) van een vloeistof, met aan de buitenkant een klein laagje gel. 
Als je op zo’n sfeer/bolletje kauwt maak je het gel laagje kapot en barst het bolletje open in 
je mond. Dit zorgt niet alleen voor een explosie van smaak, maar ook voor een hele aparte 
textuur die alleen bekend is bij kaviaar. Vandaar dat sferificatie ook wel ‘(alginaat) kaviaar’ 
wordt genoemd, naar het stofje dat verantwoordelijk is voor de gel vorming. 
 
Doel 
Dit practicum heeft als doel om verschillende gels te maken met behulp van de sferificatie 
techniek en om dit toe te passen in een klein gerechtje.  
 
Theorie 
Om uit te leggen wat een gel is en wat dit voor invloed heeft op de eigenschappen van een 
levensmiddel is het belangrijk om eerste de volgende twee begrippen te definiëren: 
structuur en textuur. 
 
Structuur: De manier waarop moleculen in elkaar zitten en met elkaar samenhangen. 
Textuur: De manier waarop een levensmiddel is samengesteld en hoe dit de sensorische 
eigenschappen beïnvloed. Anders gezegd; hoe de structuur aanvoelt en er uit ziet. 
 
Zoals al eerder genoemd in de inleiding is een gel een structuur met aan elkaar geplakte 
moleculen. Dit zorgt voor een specifieke textuur; makkelijk vervormbaar (soms zal een gel 
breken door vervorming, soms is deze juist heel flexibel) en de gel komt ook weer terug in de 
‘oude positie’ als je er een kracht op uitoefent (net als bij een springveer).  
In dit practicum krijgen we te maken met een flexibele gel die bij weinig kracht (kauwen) al 
kapot gaat. Dit betekent dat je een netwerk hebt waarbij de ketens wel een bepaalde 
bewegingsvrijheid hebben, het is een flexibel geheel, maar het is niet erg sterk.   
 
Het netwerk waar het hier om gaat is een zogenaamd “egg-box”-model (zie figuur 1). Dit 
model laat zien dat er een interactie plaatsvindt tussen alginaat ketens en calcium cationen 
(positief geladen calcium ionen). Bij deze interactie zijn twee alginaat-ketens betrokken, 
daarom noem je dit ook wel een dimeer van alginaat (met calcium als stabilisator). 



 

 

 

 
Figuur 1: “Egg-box” model 
 
Door deze interactie met calcium wordt het alginaat onoplosbaar in water en vormt een 
netwerk met andere alginaat ketens (zie figuur 2), doordat er steeds nieuwe dimeren 
worden gevormd. Oftewel, alle ketens/moleculen gaan aan elkaar zitten en vormen zo een 
gel structuur. 
 

 
Figuur 2: (a) Netwerk van egg-boxes (b) één egg-box (c) monomeer van alginaat, 
gestabiliseerd door een calcium cation. 
 
Vanuit dit mechanisme is sferificatie bedacht. Als je namelijk een alginaat oplossing in een 
bad met calcium ionen laat vallen zal deze interactie plaats gaan vinden en zal het buitenste 
laagje van een alginaat bolletjes een gel worden. Hoe langer je het alginaat bolletje in het 
bad met calcium ionen laat liggen, hoe groter het netwerk wordt en dus hoe groter het 
laagje gel om de vloeibare kern heen. Als de omstandigheden gunstig zijn zal gel vorming 
doorgaan totdat zelfs de kern deel uit gaat maken van het netwerk en je dus een bolletje gel 
hebt en geen vloeibare kern meer. 
 



 

 

Uitvoering 
Materialen 

- 2 kleine bekerglaasjes (50 mL) 
- 1 groot bekerglas (400 mL) 
- Watervaste stift 
- Lepeltjes 
- Papier 
- Calcium oplossing 
- Alginaat oplossing 
- Smaak oplossing 

 
Veiligheid 
Er zijn geen risico’s aan deze proef verbonden. Alle smaakstoffen, kleurstoffen, en 
verdikkingsmiddelen die worden gebruikt zijn niet schadelijk in de concentraties waarin het 
in dit practicum wordt aangeboden en zijn food-grade geproduceerd. 
Dit experiment dient altijd uitgevoerd te worden onder begeleiding van een docent of toa. 
Wageningen University aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die 
voortvloeit uit het verrichten van dit experiment binnen of buiten de campus van 
Wageningen University. 
 
Beschrijving 

- Vul het grote bekerglas (400mL) met 300 mL calciumoplossing.  
- Vul het kleine bekerglaasje met een smaak oplossing die je lekker lijkt, je hebt maar 

een klein beetje nodig. Eventueel kun je hier nog kleurstof aan toevoegen. 1 a 2 
druppels is al genoeg, anders wordt het geheel erg bitter. Vul vervolgens je 
smaakoplossing aan met 3 keer zoveel alginaatoplossing. 

- Vul het andere kleine bekerglas met kraanwater.  
- Schep/druppel met een lepeltje een beetje smaak-alginaat oplossing in het calcium 

bad, laat dit ±30 seconden in het bad liggen en haal het er dan met een schone lepel 
weer uit. Laat het bolletje in het bekerglas met kraanwater vallen.  
  Als de bolletje op het oppervlak van het calciumbad blijven drijven,    
  schep er dan voorzichtig wat calciumwater overheen met een lepeltje  
  zodat de bolletjes naar de bodem van het bekerglas zakken.   

- Voordat je een nieuw bolletje in het calcium bad laat glijden maak je het lepeltje 
eerst schoon met wat papier en/of wat water.  

- Haal de bolletjes uit het glas met kraanwater en proef ze. Ga ook even bij andere 
groepjes kijken en proef hun kaviaar. 

-  Je kan ook nog met een grote lepel ‘alginaat dooiers’ proberen te maken. In plaats 
van druppelen, schep je nu je lepel vol met het alginaat mengsel en laat hem zakken 
in het calciumbad. Draai de lepel voorzichtig om en schud een beetje zodat de 
alginaat dooier los komt van je lepel. Ook deze dooiers laat je ongeveer 30 sec. in het 
calciumbad zitten waarna je ze afspoelt en op kan eten. 

 
 



 

 

 Vragen  
 

1. Noem 3 verschillende aspecten van een levensmiddelen die de smaak beïnvloeden. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Waarom moet je er steeds voor zorgen dat je met een schoon lepeltje een nieuw 
bolletje maakt? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Alginaat gels worden ook gebruikt voor andere doeleinden dan om op te eten. Een 
voorbeeld is wondverband, daar zit alginaat in omdat het heel goed vocht bindt. 
Daarnaast bevat wondvocht natrium (Na+), wat eenzelfde ‘egg-box’ complex kan 
vormen als calcium. Wat verwacht je dat er zal gebeuren als het verband op de wond 
zit en wat heeft dit voor functie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Als de pH van je smaak oplossing lager is dan pH 5.0 zal kaviaar vorming niet meer 

plaatsvinden, doordat het alginaat dan niet meer op kan lossen en zo geen dimeren 
kan vormen. Om dit te voorkomen kun je (het trinatrium zout van) citroenzuur 
toevoegen. Wat voor functie heeft het citroenzuur en wat doet dit met je smaak 
oplossing?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

5. De chef Ferran Adrià is één van de bekendste moleculair gastronomen van onze tijd. In 
zijn restaurant elBulli, wat sinds kort haar deuren heeft gesloten, maakte hij allerhande 
lekkernijen waarbij hij aardappelpuree omtoverde in een fluweelzachte mousse, 
slagroom zo hard maakte als ijs en kaviaar creëerde met de meest uiteenlopende 
smaken. Uiteraard bedacht hij voordat hij met peperdure ingrediënten aan de slag ging, 
of het gerecht wat hij in zijn hoofd had wel een kans van slagen had.  
a) Zou je van alle dranken alginaat kaviaar kunnen maken? Denk aan frisdrank (bevat 
CO2), wijn (bevat alcohol), melk (bevat calcium). Waarom wel/niet? Is de 
CO2/alcohol/calcium een voor- of een nadeel? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b) Als je met “Coconut Water” (zie het artikel hiernaast) alginaat kaviaar probeert te 
maken, denk je dat je dat zal lukken? Waarom wel/niet? Zouden er genoeg cationen in 
zitten voor de complexvorming? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 


