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Vruchtenyoghurt en pudding maken!

Wat is Moleculairkoken.net?
Moleculairkoken.net biedt gebruiksvriendelijke producten om moleculair te koken. Daarnaast zijn er volledige gebruiksaanwijzingen voor de technieken van de moleculaire keuken en kunt u recepten delen met andere innovatieve
koks. Ook is er informatie over de beschikbare producten en is er zelfs een mogelijkheid om onze experts te raadplegen als u hulp nodig heeft bij het ontwikkelen van een nieuw recept.

Moleculairkoken.net in het onderwijs
Aangezien voedsel iedereen aanspreekt, is het een uitermate geschikt onderwerp om basisscholieren in aanraking te
laten komen met wetenschap en techniek en middelbare scholieren te enthousiasmeren voor natuur- en scheikunde.
In samenwerking met Wageningen University heeft Moleculairkoken.net lesmateriaal ontwikkeld voor het basis- en
middelbaar onderwijs. Kijk voor meer informatie op onze website: www.moleculairkoken.net
Heeft u ideeën over moleculaire gastronomie in het onderwijs, dan horen wij dat graag! U kunt middels e-mail contact met ons opnemen via info@moleculairkoken.net.

Auteursrechten
Moleculairkoken.net ontwikkelt materialen die jongeren in aanraking brengen met de wetenschap achter koken en
eten. De materialen mogen voor dit doel vrij gebruikt worden, maar commercieel gebruik is verboden. De auteursrechten van dit document liggen bij Moleculairkoken.net.
Dit document is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen University
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Inleiding voor de leerkracht
Wat is moleculair koken?
Moleculair koken is koken aan de hand van de wetenschap. Door het wetenschappelijk onderzoeken van recepten kan
meer inzicht worden verkregen in de scheikundige en natuurkundige principes achter eten en drinken. Met deze inzichten kunnen nieuwe gerechten geïntroduceerd worden en kunnen bestaande recepten worden verbeterd.
Voorbeelden van spectaculaire nieuwe gerechten die geïntroduceerd zijn, zijn zogenaamd ‘stikstof-ijs’ en ‘dooiers’ van
allerlei verschillende vloeistoffen.
Naast de introductie van spectaculaire nieuwe gerechten is de wetenschap van eten en drinken ook enorm leuk! Lekker
eten spreekt iedereen aan en daarom is moleculair koken een uitermate geschikt onderwerp om kinderen in aanraking te laten komen met wetenschap en techniek. In deze module doen we dat door de werking van twee verschillende
voedseladditieven te laten zien: verdikkingsmiddelen en bindmiddelen.
In de levensmiddelenindustrie worden recepten continu verbeterd aan de hand van wetenschappelijk onderzoek,
omdat dit van belang is om aan de wensen van de consument te voldoen. Zo worden er bijvoorbeeld bepaalde ingrediënten aan ons voedsel toegevoegd, om het product in de gewenste vorm bij de consument op tafel te krijgen.
Verdikkingsmiddelen en bindmiddelen zijn zulke ingrediënten.

Figuur 1: ‘Stikstof-ijs’

Figuur 2: ‘Dooiers’

Vruchtenyoghurt en pudding maken
Vruchtenyoghurt maken
Vruchtenyoghurt kun je maken door vruchtensap, suiker en yoghurt met elkaar te mengen. Als je deze ingrediënten
echter met elkaar gemengd hebt, dan is het resulterende product van een hele andere dikte dan de vruchtenyoghurt
die je gewend bent! Door het toevoegen van een verdikkingsmiddel kun je de vruchtenyoghurt op de gewenste dikte
krijgen. Verdikkingsmiddelen binden namelijk watermoleculen door middel van een scheikundige reactie. Hoe meer
watermoleculen er gebonden worden, hoe dikker de vloeistof wordt. Xanthaangom is een veel gebruikt verdikkingsmiddel in de levensmiddelenindustrie. We zullen het ook gebruiken in deze proef.

Pudding maken
Ook worden er bindmiddelen gebruikt, bijvoorbeeld om pudding te maken. Bindmiddelen kunnen van een vloeistof
een vaste stof maken, door de vloeistof te vangen in een netwerk. Gelatine is een voorbeeld van zo een bindmiddel.
Gelatine wordt bereid uit collageen en collageen komt voor in bindweefsel van zoogdieren.
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Figuur 3: Gelatinenetwerk waarin water
gevangen is. Op de plek van de zwarte
rechthoeken gaan de gelatinemoleculen
interacties met elkaar aan. De blauwe stippen zijn watermoleculen.

Wil je echter een pudding van verse kiwi maken, dan kan dit niet met gelatine! Gelatine is namelijk een eiwit (proteïne)
en kiwi bevat enzymen die eiwitten in stukjes knippen, zogenaamde proteases. Enzymen zijn stofjes die scheikundige
reacties kunnen laten plaatsvinden. In dit geval kunnen de enzymen peptidebindingen die een eiwit bij elkaar houden
verbreken. Je kunt proteases dus zien als schaartjes die alleen eiwitten kunnen knippen. Doordat in het geval van gelatine en kiwi het netwerk van eiwitten in stukjes wordt geknipt, kun je geen gelatinepudding maken van kiwi.

enzym

gedeelte van een eiwit

Figuur 4: De chemische reactie van
het knippen van een eiwit. Het enzym
verbreekt de peptidebinding (in het
rode kader). Er worden dan twee vrije
aminozuren gevormd.

vrije aminozuren

Gelukkig zijn er ook bindmiddelen die geen eiwitten zijn, maar suikers (koolhydraten). Voorbeelden hiervan zijn agar
en carrageen, suikers die worden gewonnen uit bepaalde soorten algen. Proteases zijn hele specifieke schaartjes. Ze
kunnen alleen eiwitten knippen en geen koolhydraten. Daarom kun je met agar en carrageen wel verse kiwipudding
maken!

Figuur 5: Een agarmolecuul

Figuur 6: Een carrageenmolecuul
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Met deze proef leert de leerling naast de werking van bindmiddelen, ook het verschil tussen dierlijke stoffen (opgebouwd uit proteïnen/eiwitten) en plantaardige stoffen (opgebouwd uit koolhydraten/suikers).

Praktische tips
Opdracht 1:
•
•
•
•
•
•

Voer de proef uit in groepjes van 2/3 kinderen.
De proef kan i.p.v. kiwi ook met ananas worden uitgevoerd. I.p.v. banaan kunnen alle andere vruchten ge
bruikt worden. Kiwi en banaan zijn echter het beste te prakken.
In plaats van agar kan ook carrageen gebruikt worden. Dit is via www.moleculairkoken.net te bestellen onder
de naam Iotazoon.
Let erop dat je de maatbeker elke keer afspoelt als je van verdikkingsmiddel verandert.
Kook de melk pas als alle groepjes hun bakje met geprakt fruit klaar hebben in één pan voor de gelatine en
één pan voor de agar.
Let op met het koken van het agar-melk-mengsel! Omdat de vloeistof vrij dik is kan het zijn dat het mengsel
ineens begint te koken en overstroomt. Om dit te voorkomen dien je te blijven roeren en wanneer de eerste
kookbellen verschijnen dien je de pan van het vuur halen.

Opdracht 2:
•
•

Voeg 2 doseerlepels Xanthazoon toe aan het bakje vruchtenyoghurt
Vruchtensappen die bij het ontwikkelen van de proef gebruikt zijn, zijn “Appelsientje Mild” en “Dubbel Drank”
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Opdracht 1: Kiwipudding en bananenpudding maken
1.
2.
3.

Schil een kiwi en een banaan en snijd ze in stukjes
Verdeel de kiwi over twee bakjes en de banaan over twee andere bakjes. Doe in elk bakje een eetlepel
suiker. Prak dan de stukjes fruit fijn met een vork
Om van je fruit pudding te maken moeten eerst bindmiddelen worden opgelost in warme melk. Vraag een
volwassene om dit te doen.

Voor de volwassene
•

•

•

4.
5.

6.
7.

Per bakje fruit is ongeveer 100 mL melk nodig. Voor de gelatinepudding is per 100 mL
melk 1,5 blaadje gelatine nodig. De gelatineblaadjes dienen eerst 5 minuten in
koud water geweekt te worden. Breng vervolgens de melk eerst aan de kook, haal het
dan van het vuur af en roer dan de gelatine blaadjes door de melk.
Voor de agarpudding dienen de bindmiddelen samen met de melk aan de kook gebracht
te worden. Voeg voor de agarpudding per 100 mL melk 3 doseerlepels Agazoon toe.
Breng de melk aan de kook. Als de melk begint te koken, dan dient de pan van het
vuur gehaald te worden.
Wacht 5-10 minuten voor ongeveer 100 mL melk aan de bakjes met fruit toe te voegen.
De melk is dan enigszins afgekoeld, maar nog wel vloeibaar. De melk mag niet te
heet zijn, maar ook niet te dik.

Meng je geprakte fruit goed met de melk, zodat je een mooi papje krijgt.
Nu mag je je papje in de vormpjes gieten. Leg de vormpjes een half uur in de koelkast, zodat de puddinkjes
hard worden.
•
Let goed op in welke puddinkjes welke bindmiddel zit. Dit kun je in de gaten houden door
verschillende vormpjes te gebruiken
Ga terwijl de puddinkjes hard worden verder met opdracht 2.
Als de puddinkjes hard zijn mag je ze proeven! Welke vind jij het lekkerst?

Wat heb je nodig?
Per groepje:
•
1 kiwi’s en 1 banaan
•
4 eetlepels suiker
•
400 mL melk
•
1,5 blaadje gelatine
•
Een snijplank
•
2/3 aardappelschilmesjes
•
2/3 vorken
•
4 bakjes
Algemeen:
•
Agazoon (te bestellen op www.moleculairkoken.net)
•
Een maatbeker
•
2 pannen
•
Bakvormpjes (liefst siliconen)
•
Koelkast
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Wat gebeurt er?
Zoals je kunt zien worden bijna alle puddinkjes hard. Dit komt doordat de bindmiddelen die we hebben toegevoegd
een netwerk vormen dat water vast houdt.
Figuur 1: De bindmiddelen houden elkaar vast,
waardoor er geen water kan ontsnappen.

Gelatine wordt gemaakt uit dierlijk materiaal. Dieren bestaan voornamelijk uit eiwitten en gelatine is dan ook een eiwit. Gelatinepudding is dus een netwerk van eiwitten. Agar wordt gemaakt uit plantaardig materiaal. Planten bestaan
voornamelijk uit koolhydraten en agar is dan ook een koolhydraat.
Je hebt waarschijnlijk ook gezien dat pudding met gelatine en kiwi niet hard is geworden. Dit komt doordat in kiwi
bepaalde stofjes zitten die we enzymen noemen. Deze stofjes kunnen eiwitten in stukjes knippen. De enzymen in deze
pudding hebben het eiwitnetwerk in stukjes geknipt, waardoor jouw gelatine-kiwi-pudding niet hard is geworden!
Deze enzymen kunnen geen koolhydraten knippen en daarom zijn jouw agar-kiwi-puddinkjes wel hard geworden!

Figuur 2: De enzymen in kiwi kunnen
eiwitten in stukjes knippen.

Figuur 3: De enzymen in kiwi kunnen
koolhydraten NIET in stukjes knippen.

6

moleculairkoken.net

experiment voor het basisonderwijs

Vruchtenyoghurt en pudding maken!

Opdracht 2: Vruchtenyoghurt maken
1.
2.
3.
4.
5.

Kies de vruchtensap uit waar jij vruchtenyoghurt mee wilt maken
Doe in je bakje een halve glas vruchtensap, een halve glas yoghurt en een eetlepel suiker
Meng alles goed met je lepel. Is dit net zo dik als de vruchtenyoghurt die je kent uit de winkel?
Vraag nu aan een volwassene of hij of zij verdikkingsmiddel wil toevoegen aan jouw vruchtenyoghurt
Ziet het er nu uit als de vruchtenyoghurt die je kent uit de winkel? Eet het maar lekker op!

Wat heb je nodig?
Per leerling:
•
Half glas vruchtensap
•
Half glas volle yoghurt
•
Eetlepel suiker
•
Een glas/beker
•
Een bakje om je yoghurt uit te eten
•
Een lepel
Algemeen:
•
Xanthazoon (te bestellen op www.moleculairkoken.net)
•
Een staafmixer

Wat gebeurt er?
Yoghurt is dik, omdat er eiwitten in yoghurt zitten die water vasthouden. De vruchtensap maakt je yoghurt dunner,
omdat er veel water in zit. De eiwitten kunnen al dat water niet goed vasthouden. Een verdikkingsmiddel kan ook water
vasthouden. Als je genoeg verdikkingsmiddel toevoegt, dan wordt je vruchtenyoghurt weer dikker.

Figuur 4: De eiwitten in je vruchtenyoghurt kunnen al dat water niet
vasthouden

Figuur 5: Verdikkingsmiddelen kunnen ook water vasthouden. Hierdoor is er geen vrij water meer dat je
vruchtenyoghurt dun maakt.
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