
   

 

Moleculaire gastronomie 
-Kiwipudding- 

 
 
Inleiding 

 
Op Wageningen University is chemisch koken beter bekend als Moleculaire Gastronomie. In 
samenwerking met haute cuisine restaurants ontwikkelen Wageningse wetenschappers de 
meest fantastische recepten; bolletjes schuim die een smaakexplosie veroorzaken in de 
mond, schuim met de smaak van hutspot, soep in de vorm van een bol en ga zo maar door. 
Voor deze vreemd gevormde gerechten maken de chef-koks gebruik van kennis over hoe de 
moleculen van voedsel reageren op verschillende bereidingswijzen. Verschillende 
bereidingswijzen kunnen namelijk elk ingrediënt een andere structuur, vorm en smaak 
geven.  
Ook kun je beredeneren waarom bepaalde combinaties niet werken. Gelatine en kiwi, 
ananas of papaja is zo’n combinatie. Als je deze fruitsoorten gebruikt voor de smaak van een 
pudding op basis van gelatine wordt de pudding niet hard. Bovendien is gelatine een dierlijk 
product, wat niet past in een vegetarisch dieet. Een alternatief zou dus een uitkomst zijn. 
Hier kun je je scheikundige kennis voor gebruiken. Er zijn veel verschillende stoffen die een 
vloeistof hard kunnen maken, maar allemaal op hun eigen manier. Elke stof heeft dus zijn 
eigen voor- en nadelen. Wat zou nou de beste vervanger van gelatine zijn? Dat gaan we hier 
onderzoeken. Koken bestaat niet uit het toepassen van trucjes, maar volledig uit 
natuurkunde en scheikunde!  
 
 
Doel 

 
Het doel van deze workshop is begrijpen hoe de vorming van een pudding werkt op 
moleculair niveau en welke factoren invloed hebben op de belangrijkste eigenschappen van 
een pudding. Daarnaast bepalen we wat het beste alternatief voor gelatine is. 
 
 
Theorie 

 
Gelatine 

 
Gelatine is een eiwit en ontstaat door collageen op te splitsen in kleinere stukjes. Collageen 
komt veel voor in dierlijk bindweefsel, voornamelijk in huid en botten.  
Een eiwit bestaat uit aminozuren, waarvan er 20 verschillende zijn. Aminozuren zijn 
opgebouwd uit een aminogroep, NH2, en een zuurgroep, COOH (figuur 1). In een eiwit zitten 
de aminozuren aan elkaar vast door middel van een zogenaamde ‘peptidebinding’ (een korte 
rij aminozuren wordt ook wel een peptide genoemd). 
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Figuur 1: hydrolyse van een eiwit. De ‘R’ staat voor restgroep, deze is voor elk aminozuur 

anders. 

 
Proteases 

 
Een peptidebinding kan verbroken worden door hydrolyse, wat letterlijk ‘splitsen door 
middel van water’ betekent. Naast water heb je ook een enzym nodig, proteases (ook wel 
peptidases genoemd) in dit geval. Deze proteases zijn een enzymgroep die eiwitten 
(proteïnen) kunnen splitsen. Kiwi (en ook ananas en papaja) bevat zulke enzymen. Als je een 
kiwi kapot maakt, komen die enzymen vrij. Als je dan de gelatine toevoegt, zullen de 
enzymen de peptidebindingen van de gelatine kapot maken waardoor het geen pudding 
meer kan vormen (figuur 1).  
Elk enzym heeft optimale werkomstandigheden. De werking is afhankelijk van onder andere 
de temperatuur. In figuur 2 is hiervan een voorbeeld te zien. Niet elk enzym heeft precies 
dezelfde grafiek, maar ze hebben wel allemaal ongeveer dezelfde vorm. Als het koud is 
werken ze minder goed dan wanneer het warm is, maar als de temperatuur te hoog wordt, 
veranderen ze van vorm (denatureren) waardoor ze hun werking verliezen. 
 

 
Figuur 2: De enzymactiviteit als functie van de temperatuur. 

 
Vorming van een pudding 

 
Een gel, zoals gelatinepudding, wordt gevormd door een ingewikkeld netwerk van 
polymeren. Polymeren betekent hele lange moleculen die bestaan uit heel veel kleine, erg 
op elkaar lijkende moleculen. Eiwitten zoals gelatine zijn een polymeer, maar ook 
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polysacchariden (opgebouwd uit suikers) zijn polymeren. De polysacchariden die vandaag 
worden gebruikt zijn carrageenan en agar. Deze stoffen komen uit zeewier (figuur 3 & 4).  
 

 
Figuur 3: Structuur van agar. Deze structuur komt heel vaak achter elkaar, waardoor het een 

erg lange streng wordt. 

 

 
Figuur 4: Structuur van carrageenan. Ook deze structuur wordt vaak herhaald zodat het een 

lange streng wordt. 

 
Zoals je in figuur 5 kunt zien, zijn er delen van een polymeer die een interactie aangaan met 
een ander polymeer. Dit worden ‘junction zones’ genoemd. Op deze manier ontstaat er een 
heel bouwwerk. Dit bouwwerk kan water goed vasthouden, waardoor een gel ontstaat. 
 

 
Figuur 5: structuur van polymeren in een pudding 

 
Er zijn twee soorten junction zones die bij dit practicum van belang zijn (figuur 6). Junction 

zone a houdt stand door zogenaamde waterstofbruggen. Een bekend voorbeeld met zulke 
junction zones zijn de helices van een DNA-streng. Zo’n streng is erg flexibel, wat de pudding 
zelf ook erg flexibel maakt. Junction zone b houdt stand als de polymeren een negatieve 

Junction zone 
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lading hebben. De zwarte bolletjes zijn positief geladen deeltjes (Ca2+/K+) die binden met de 
negatieve polymeren. Zo ontstaat het zogenaamde ‘egg-box model’. 
 

 
Figuur 6: twee soorten junction zones 

 
Variabelen bij het maken van een pudding 

 

Er zijn een aantal basisfactoren die een rol spelen bij het vormen van een pudding. Dit zijn de 
pH-waarde, aanwezige ionen en concentratie.  
We beginnen bij de makkelijkste, de concentratie. Als je meer verdikkingsmiddel toevoegt, 
wordt je product dikker. Toch is het niet zo simpel, want er bestaat een kritieke concentratie 
(C*). Als de concentratie lager is dan de kritieke concentratie, is het product altijd even 
vloeibaar. De verdikkingsmoleculen komen elkaar niet tegen en kunnen geen junction zones 
vormen. Pas als de concentratie boven de kritieke concentratie komt, begint het 
verdikkingsmiddel te werken. 
De pH heeft invloed op de vorm van de verdikkingsmoleculen. Vaak hebben deze moleculen 
meervoudige ladingen. Met de pH kan je deze lading sturen. Als een molecuul meerdere 
negatieve ladingen heeft, dan stoten die ladingen zich af waardoor het molecuul veel ruimte 
in beslag neemt. Als er geen lading is, dan is het molecuul veel compacter. Dit heeft ook 
invloed op het oplossend vermogen van het molecuul. Hoe groter de lading van het gehele 
molecuul, hoe makkelijker het oplost. 
Als alle moleculen (negatief) geladen zijn dan stoten ze elkaar zoals gezegd af, waardoor ze 
niet samen kunnen werken. Om dat op te lossen kan je (positieve) ionen toevoegen, vaak is 
dat Ca2+. Deze ionen binden niet aan de moleculen, maar gaan wel bij die negatieve lading 
zitten waardoor de lading toch opgeheven wordt. 
 
Een goede vervanger voor gelatine 

 
We gaan tijdens het practicum op zoek naar een goede vervanger van gelatine. Dit doen we 
door de eigenschappen hardheid, flexibiliteit en waterafscheiding van gelatine, carrageenan 
en agar te vergelijken. Dit zijn de drie belangrijkste eigenschappen voor de pudding. 
Hardheid en flexibiliteit gaan over hoe het reageert als je er met een lepel in schept. De 
waterafscheiding is zowel belangrijk voor het uiterlijk, als voor de hardheid en flexibiliteit op 
langere termijn. 
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Uitvoering 

 
Materialen 

 
- 4 bekerglazen van 100ml 
- 1 bekerglas van 400ml 
- 2 roer-/hitteplaten 
- Watervaste stift 
- 3 lepeltjes 
- Thermometer 
- 0.8g carrageenan 
- 0.5g agar 
- 2 blaadjes gelatine 
- Liniaal 
- Melk 
- Suiker 
- Kiwipuree 
- Aluminiumfolie 
- Bak met ijs 
- Rekenmachine (zelf meenemen!) 
 
Veiligheid 

 
- De hitteplaten die gebruikt worden zijn heel heet. De puddinkjes worden maar 

verwarmd tot 90°C, maar de plaat eronder is veel warmer. 
- Het is niet de bedoeling dat de puddinkjes worden gegeten. De labzaal en de materialen 

zijn hier niet schoon genoeg voor. 
- Lees de beschrijving voor de roer-/hitteplaten goed door voordat je ermee gaat werken. 
 
Beschrijving 

 
Werking van de roer-/hitteplaten 
- Steek de stekker in het stopcontact. 
- Draai de twee knoppen geheel naar links. 
- Doe een roervlo in het bekerglas en zet het in het midden van de plaat. 
- Draai de roerknop langzaam naar rechts totdat alles in beweging is, maar er geen grote 

draaikolk is. Blijf dit in de gaten houden. 
- Alleen voor verhitten: Draai hierna de hitteknop volledig naar rechts. Pas alleen op 

wanneer het roeren niet goed werkt. Zet hem in dat geval iets lager en zorg dat alles 
goed geroerd blijft, desnoods door zelf te roeren. 

- Als je klaar bent, altijd eerst weer de roerknop uitdraaien! 
 
Het maken van de puddinkjes 
- Codeer de kleine bekerglazen (van 100 ml) met een watervaste stift: 

1. [jouw naam], gelatine met 
2. [jouw naam], gelatine zonder 
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3. [jouw naam], carrageenan 
4. [jouw naam], agar 

 
- Vul ‘[naam], gelatine met’ met ongeveer 20ml kiwipuree en 10g suiker. Vul het bekerglas 

daarna aan met melk tot 80ml. 
- Vul ‘[naam], gelatine zonder’ met alleen 10g suiker. Vul het bekerglas daarna aan met 

melk tot 80ml. 
- Laat twee blaadjes gelatine vijf minuten weken in koud water in bekerglas van 400ml en 

knijp het daarna uit.  
- Verwarm al roerend ‘[naam], gelatine met’ en ‘[naam], gelatine zonder’ tot ongeveer 

45°C en doe daarna in beide glazen één blaadje gelatine. Roer totdat het is opgelost, haal 
de roervlo eruit en laat het tenslotte met aluminium bedekt afkoelen in het ijs. 

 
- Vul ‘[naam], agar’ met ongeveer 20ml kiwipuree en 10g suiker en vul aan met melk tot 

80ml. 
- Weeg 0.5 gram agar af op een weegpapiertje (dat ligt naast de weegschaal) en voeg het 

langzaam toe aan het bekerglas ‘[naam], agar’ terwijl het op een roer-/hitteplaat aan het 
roeren is.  

- Verhit het nadat het is toegevoegd tot 90 °C. Haal de roervlo eruit, bedek het met 
aluminiumfolie en stop het in het ijs. 

 
- Vul ‘[naam], carrageenan’ met ongeveer 20ml kiwipuree en 10g suiker en vul aan met 

melk tot 80ml. 
- Weeg 0.8 gram carrageenan af op een weegpapiertje (dat ligt naast de weegschaal) en 

voeg het langzaam toe aan het bekerglas ‘[naam], carrageenan’ terwijl het op een roer-
/hitteplaat aan het roeren is.  

- Verhit het nadat het is toegevoegd tot 90°C. Haal de roervlo eruit, bedek het met 
aluminiumfolie en stop het in het ijs. 

 
- Als de puddinkjes zijn afgekoeld, kan het uit het bekerglas gehaald worden. Doe dit door 

met een dunne lepel of spatel langs de rand van de pudding en glas te bewegen. Zorg dat 
je helemaal rond bent gegaan. Daarna kun je de pudding op zijn kop eruit schudden. Laat 
het op wat papier landen om de tafel schoon te houden. 

 
Analyse van de pudding 
- Het is lastig de waterafscheiding kwalitatief te berekenen in zo’n korte tijd. Toch is het 

leuk om te kijken of je verschil ziet. Kijk hoeveel water er afgescheiden wordt en zet een 
+ als er, vergeleken bij gelatine, meer water afgescheiden wordt, ++ als het extra veel is 
en andersom werkt het net zo, maar dan met - en - -. 

- Pak om de flexibiliteit te meten de pudding aan de onderkant vast en houd hem 
horizontaal. Meet dan met een liniaal hoever het naar beneden buigt. Dit doe je door 
naar het verschil te kijken tussen de onderkant van de pudding bij je hand en aan het 
uiteinde. Doe voorzichtig, zodat de pudding niet breekt! 

- Voor de hardheid snij je een plak af van 2cm dikte. Leg deze op een papiertje op een 
weegschaal en zet de weegschaal op 0. Druk daarna met de achterkant van een lepel 
rustig op de pudding en voer de druk langzaam en geleidelijk op. Houd in de gaten 



Moleculaire gastronomie 
�Kiwipudding� 

 

 

7 

wanneer de pudding breekt/scheurt en kijk hoeveel kracht je daarvoor nodig had, in de 
vorm van het aantal gram op de weegschaal. 

 
Na het practicum kan je nog wat kiwi aan de gelatinepudding zonder kiwi toe te voegen. 
Werkt de afbraak van gelatine ook als het al hard geworden is? 
 
 
Resultaten 

 

 Gelatine Carrageenan Agar 

Waterafscheiding X   

Flexibiliteit (mm)    

Hardheid(g)    

 
 
Vragen 

 
1. Bij de hardheid heb je niet de kracht bekeken, maar een massa. De (zwaarte)kracht kan 

berekend worden met de formule Fz = g * m, waarbij g de valversnelling is (9.81 ms-2). 
Bereken de hardheid nogmaals, maar dan met N als eenheid. 

 
 
 
 
 
2. Bereken hoe hard en flexibel de andere puddinkjes zijn in procenten vergeleken met de 

gelatinepudding. 
Hardheid: 

 
 
 
 
 

Flexibiliteit: 
 
 
 
 
 
3. Welke van de twee stoffen zou het beste gebruikt kunnen worden om gelatine te 

vervangen, en waarom? 
 
 
 
4. Bedenk twee redenen waarom die beste gelatinevervanger toch niet gebruikt zou 

worden in de fabriek. 
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5. Als er één of meerdere puddinkjes niet gelukt zijn, wat zal de voornaamste reden voor 

het mislukken zijn? 
 
 
 
 
6. Bereken nauwkeurig de samenstelling van de carrageenanpudding in procenten. (neem 

maar aan dat 1ml kiwipuree 1 gram is) 
 
 
 
 
 
 
7. Er is één mogelijkheid waardoor je toch een kiwipudding kunt maken met gelatine. Wat 

zou dat zijn? 
 
 
 
 
8. Waarom wordt er, naast de smaak, bij de puddingen melk toegevoegd? 
 
 
 
 
9. Als je kijkt naar de structuur van de verschillende verdikkingsmiddelen, welke zou dan 

het meeste baat hebben bij het toevoegen van melk? En waarom? 
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Suggesties voor verder onderzoek 

 
Er zijn inmiddels aardig wat boeken op de markt over moleculaire gastronomie. In Cook & 
Chemist, van Eke Mariën en Jan Groenwold, staan veel recepten en chemische theorie. Zo 
kun je bijvoorbeeld de perfecte biefstuk bakken. Het fijne is dat het allemaal erg simpel staat 
uitgelegd. Verder is de website www.kokswereld.nl een goede up-to-date website met 
allerlei informatie over moleculaire gastronomie. 
Kijk ook eens naar de profielwerkstuk suggestie Moleculaire Gastronomie. 
 
 
Oriëntatie op vervolgonderwijs 

 
Het onderwerp van deze workshop kom je ook tegen in de volgende opleidingen van 
Wageningen University: 
- Levensmiddelentechnologie 
- Moleculaire levenswetenschappen 
Kijk voor meer informatie op www.wageningenuniversity.nl/bsc. 
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Voor de workshopbegeleider 
 
 
Gegevens 

 
Doelgroep vwo4/5 
Profiel Natuur en Techniek 

Natuur en Gezondheid 
Vakken SK, NA, BI 
Aantal leerlingen minimaal = 6 (op website: 12) 

maximaal = 24 (op website: 18) 
Werkvorm Groepjes van 2-3 leerlingen 

Practicum 
Tijdsduur voorbereiding begeleider: 1 uur 
 uitvoering workshop: 1,5 uur 
 uitwerking leerling: 0,5 uur 
Aanmeldingstijd 4 weken  
Auteur Tom de Leeuw, tom.deleeuw@wur.nl  
Aantal benodigde begeleiders 6 leerlingen per student 
Frequentie Zo vaak als de zaal en studenten beschikbaar zijn 
Benodigde ruimte Practicumzaal Forumgebouw 
(Audiovisuele) faciliteiten Beamer en computer 
 
 
Contactpersoon leerstoelgroep 

 
Regelen verdikkingsmiddelen: 
Harry Baptist, harry.baptist@wur.nl, 0317 485541 
Regelen van materiaal: 
Adrie Groeneveld, adrie.groeneveld@wur.nl, 0317-485237 
Jurrie Menkman, jurrie.menkman@wur.nl, 0317-483352 
 
 
Programma 

 
15 min Presentatie door workshopbegeleider 
45 min Praktisch werk 
30 min Analyses 
30 min Materiaal schoonmaken en het maken van de vragen 
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Uitvoering 

 
Veiligheid 

 
- De hitteplaten die gebruikt worden zijn heel heet. De puddinkjes worden maar 

verwarmd tot 90°C, maar de plaat eronder is veel warmer. 
- Het is niet de bedoeling dat de puddinkjes worden gegeten. De labzaal en de materialen 

zijn hier niet schoon genoeg voor. 
- Laat de leerlingen eerst de beschrijving voor de roer-/hitteplaten goed doorlezen 

voordat je ermee gaat werken. 
 
Materialen 

 
Spullen uit DdW-kast op het Forum 
- Staafmixer 
- Pot ‘Kappa’ (carrageenan) 
- Pot Agar 
- Suiker (minstens 50g per groepje) 
- Gelatine (minstens 2 blaadjes per groepje) 
 
Halen in de supermarkt * 
- Kiwi’s (minstens 1 kiwi per groepje) 
- Melk (minstens 300ml per groepje) 
- Plastic bekers en lepeltjes, om de gekochte toetjes uit te eten 

- Suiker (als niet genoeg op voorraad, minstens 50g per groepje) 
- Gelatine (als niet genoeg op voorraad, minstens 2 blaadjes per groepje) 
- Puddinkjes met carrageenan (E407) of agar (E406), die de leerlingen aan het eind kunnen 

eten. Laat ze de ingrediënten bekijken. Voorbeelden zijn: 
1. Mona chocolade-, vanille-, chipolata- of bitterkoekjespudding 
2. Dr. Oetker Paula chocolade met vanillevlekken toetjes 
3. Melkan halfvolle banaankwark 

* bonnetje bewaren en inleveren bij Manon Moorman, Bestuurscentrum, kamer 0022. 
 
Aanvragen bij Harry Baptist 
- Carrageenan en agar, alleen wanneer deze in de DdW-kast op zijn. Bestellen en de 

factuur laten opsturen naar Susanne Laven. 
 
Aanvragen bij Jurrie Menkman of Adrie Groeneveld 
Per groepje: 
- 4 bekerglazen van 100ml 
- 1 groot bekerglas (minimaal 400ml) 
- 2 roer-/hitteplaten 
- aardappelschilmesje 

- Watervaste stift 
- 3 lepeltjes van dezelfde vorm, zodat de resultaten bij de hardheid per groepje niet erg 

verschillen 
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- Thermometer 
- Liniaal 
- Aluminiumfolie 
- Bak met ijs 
- Let op dat er voldoende roervlooien aanwezig zijn die in een 100ml glas kunnen. (deze 

roervlo’s moeten wel groter zijn dan 1 cm, 1,5 tot 2 is goed) 
 
Algemeen: 
- 1 liter bekerglas om kiwi puree in te maken 
- Voldoende weeg papiertjes 
- 2 bekerglazen om de agar/carrageenan in te doen 
- Magneetstok om de roervlo’s uit bekerglazen te halen 
- Weegschalen (4 of 5) 
 
Beschrijving werkzaamheden van tevoren 

 
- Doe de te gebruiken verdikkingsmiddelen eerst in aparte bekerglazen zodat de grote 

verpakkingen niet vervuild raken. 
- Maak voldoende kiwipuree, zodat mislukte puddinkjes opnieuw kunnen worden gedaan. 

Één kiwi is ongeveer 120g en ieder groepje heeft 3 x 20 ml kiwipuree nodig. Één kiwi per 
groep zou dus voldoende moeten zijn. Gebruik voor het pureren een staafmixer. De 
puree na afloop weggooien. 

- Kijk na hoeveel er nog is van alle verdikkingsmiddelen. Van alle poeders moet er 
minimaal 1 gram en van gelatine 2 blaadjes per groepje zijn. 

 
 
Resultaten 

 
De resultaten kunnen aardig afwijken, omdat de metingen moeilijk zijn om nauwkeurig uit te 
voeren. Als ze de puddinkjes maar op dezelfde manier behandelen. 
 

 Gelatine Carrageenan Agar 

Waterafscheiding X + ++ 

Flexibiliteit (mm) 20 1 5 

Hardheid (g) 90 650 350 

 
 
Uitwerking van de vragen 

 
Let op SI eenheden, dus kg i.p.v. g! 
1. Gelatine 0.89N; Carrageenan 6.38N; Agar 3.43N 
 
2. Hardheid: 

Carrageenan: 650 / 90 * 100% = 722% 
Agar: 350 / 90 * 100% = 389% 
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Flexibiliteit: 
Carrageenan: 1 / 20 *100% = 5% 
Agar: 5 / 20 * 100% = 25% 

 
3. Agar 

Zowel de hardheid als de flexibiliteit liggen een stuk dichter bij gelatine dan carrageenan. 
Bij waterafscheiding is het verschil wel groter, maar dat is nog steeds niet heel veel. 

 
4. De stof is te duur. Voor deze verdikkingsmiddelen geldt: agar 0.06€, carrageenan 0.10€, 

gelatine 0.03€ per puddinkje. Op grote schaalkan het verschil echt groot worden. 
Verhitting van het product is niet gewenst (kan bijv. de smaak beïnvloeden en gewenste 
stoffen zoals vitamine C kunnen kapot gaan). 
De eigenschappen verschillen toch teveel van gelatine. 

 
5. Ga na wat ze allemaal precies hebben gedaan. Denk aan verkeerd afwegen, te weinig 

melk, toevoegen van polymeer, niet genoeg verhit, niet genoeg afgekoeld. 
 
6. Als ze het onnauwkeurig doen (80g als totaal) komen ze uit op: 1% carrageenan, 12,5% 

suiker, 25% kiwi en 62.4% melk. Als ze 80.8g als totaal nemen krijgen ze respectievelijk 
0.99%, 12.38%, 24.75% en 61.88%. Probeer ze nauwkeurig te laten werken. 

 
7. De kiwipuree verhitten voordat de gelatine erbij gaat. Enzymen zijn eiwitten en deze 

denatureren (vervormen) als ze worden verhit. Als de enzymen van vorm zijn veranderd 
werken ze niet meer. 

 
8. In melk zit calcium wat zorgt voor ‘egg-box’ verbindingen. Zo hoeft calcium niet apart te 

worden toegevoegd. 
 
9. Carrageenan. Voor egg-boxes heb je negatief geladen atomen nodig om een binding te 

maken met calcium of kalium. Carrageenan bevat een OSO2
- groep. 

 


