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Achtergrond 

Structuur is een belangrijk kwaliteitscriterium voor voedselproducten. 

Knapperigheid is de belangrijkste kwaliteitseigenschap van beschuit, 

broodkorst, crackers en snacks, en hangt samen met de structuur en 

het watergehalte. De snelheid van watermigratie, en daarmee de 

verandering van knapperigheid, is ook sterk afhankelijk van de 

poreuze structuur.  

Met behulp van XRT kan de 3D structuur worden gemeten als functie 

van de tijd of voor verschillende recepturen of bewerkingen [3]. Door 

analyse van de structuur en simulatie van de transportprocessen, kan 

een duidelijk inzicht worden verkregen in de essentiële parameters die 

de structuur van het product en de kwaliteitsveranderingen bepalen. 

Daarmee is de kwaliteit van voedselproducten te verbeteren. 

Conclusies 

Resultaten voor fijne en grove cracker structuur 
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Figuur 5: Netwerk van 

gasdiffusie verbindingen 

door de poriën. 

Figuur 4: Resultaat 

segmentatie van de lucht 

tot individuele cellen. 

Figuur 3: XRT meting van 

3x3x3mm cracker sample 

met korte en lange rijstijd.  
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Figuur 1. Op basis van een gemeten 3D structuur wordt de lokale vocht-diffusie tussen 

individuele cellen en de vochtabsorptie in de lamellen gekarakteriseerd. Voor alle cellen 

tezamen vormt dit een groot netwerk waarmee de vochtmigratie in het totale product wordt 

gesimuleerd.   Simulaties komen exact overeen met single point imaging NMR metingen. 
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In samenwerking met TI Food & Nutrition en Unilever, heeft Food & 

Biobased Research een structuur gebaseerd model ontwikkeld dat de 

watermigratie en de knapperigheid als functie van de tijd in poreuze 

voedselsystemen voorspelt [1,2].   
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Analyse XRT data 

Figuur 2. De 3D XRT data wordt geclassificeerd in lucht en vaste stof. De verbonden 

luchtholten worden gescheiden met de watershed methode. De grootte van de poriën tussen de 

cellen en het vaste stof oppervlak en dikte worden voor iedere cel bepaald 
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Een te hoog watergehalte leidt tot verlies van knapperigheid. Voor 

crackers geldt dat een grove structuur een sneller vochttransport 

heeft via enkele zeer open verbindingen. Een fijne structuur neemt 

echter aan het oppervlak sneller vocht op, als gevolg van de snellere 

absorptie in de dunnere lamellen.   

De productontwikkeling van bakproducten en snacks kan beter 

worden gestuurd door inzicht in de structuur en het effect daarvan op 

de transportprocessen en samenhangende kwaliteitsverandering. 

Figuur 6. Vochtmigratie in de fijne en grove structuur. Kleur correspondeert met flux na 22min.  

Figuur 7. De ontwikkeling van de luchtvochtigheid en wateractiviteit over de dikte.  

Situatie na een kwartier en een uur voor de fijne en grove cracker structuur.  
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