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AROMA VAN KOOLSAP

Zowel bij oogst als na zes maanden bewaring, werd van de 
spitskolen een sapje gemaakt. Van deze sapjes werd het 
aroma gemeten. Het aroma bestaat uit honderden vluchtige 
componenten waarvan sommige aangenaam en andere on
aa n genaam zijn om te ruiken. Die laatste noemen we ‘off
flavours’. Al deze analyseresultaten kunnen samengevat 
worden in een biplot zoals getoond in Figuur 3. Een selectie 
van de aromacomponenten worden weergegeven door 
kruisjes in wat we de aromaruimte noemen. De sapjes van de 
kool zijn ook in deze ruimte gepositioneerd met de vierkantjes 
voor oogst, de driehoekjes voor de sapjes van de CA
bewaarde kolen en de bolletjes voor de in lucht bewaarde 
kolen. Kruisjes van de aromacomponenten die dicht bij de 
symbooltjes voor de koolsapjes staan komen daar in hogere 
concentraties voor en zullen dus het aromaprofiel in sterkere 
mate bepalen. 

Bij oogst zijn de kolen sterk gecorreleerd met frisse, groene 
componenten zoals hexanal, 1penten3ol en 2pentenal, 
voor gesteld door groene kruisjes. Dit aroma verandert tijdens 

Door de gassamenstelling in een koelcel met spitskolen aan te passen (gecontroleerde atmosfeer, CA) is het 
mo  ge  lijk ze tot zes maanden te bewaren met behoud van goede kwaliteit. Gevaar bij bewaring in het algemeen is 
het veranderd aromaprofiel. In deze studie gaat het VCBT na of spitskool in CA beter bewaart. Daarbij werd ook 
het aroma van het koolsap geanalyseerd.  Bij bewaring van spitskool bij CA, is er minder productie van 
afwijkende geuren of ‘off-flavours’.

KLEUR EN OPGELOSTESTOFGEHALTE ALS MAAT VOOR 
KWALITEIT

VCBT bewaarde spitskool gedurende zes maanden bij ge
wone lucht (controle) en gecontroleerde atmosfeer (CA, 1 % 
O2 + 5 % CO2) bij 1 °C. Kwaliteit meten kan je op een 
relatief eenvoudige manier door het opmeten van de kleur en 
het opgelostestofgehalte. Het opgelostestofgehalte omvat de 
hoeveelheid suikers (grootste bestanddeel), organische zuren 
en aminozuren. Hoe hoger de gemeten waarde, des te 
zoeter de kool. 
Figuur 1 toont het visueel verschil na bewaring bij gewone 
lucht of bij CA. De spitskolen bewaard in gewone lucht 
(boven) hebben sterk vergeelde, rottende bladeren, waar 
deze bij de CAkolen (onder) nog een fris, groene kleur 
hebben. Doorgesneden is het verschil tussen beide groepen 
niet meer zichtbaar. Ook de kleurmeting op het snijvlak toont 
geen verschil. Het opgelostestofgehalte (Figuur 2) van spits
kool bij de oogst verschilt niet met dat van CAbewaarde 
spitskool. Kolen bewaard bij gewone lucht zijn zoeter, want 
het opgelostestofgehalte is significant hoger.

Figuur 1: Kolen na zes maanden bewaring bij gewone lucht (controle, bovenaan) en gecontroleerde atmosfeer (CA, onderaan).
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The aroma evolution of white pointed cabbage during controlled atmosphere storage
By using CA storage it is possible to prolong the storage life of pointed white cabbage, however, research on the effect of low oxygen on cabbage 
is limited. The VCBT started a project where this is studied. First results show that it can be benefi cial to store the product in controlled atmosphere 
(CA), resulting in a better quality maintenance. Also the aroma was analyzed during storage. In CA storage the cabbages produced less off-fl avours. 

Dit project valt binnen de basiswerking van het VCBT en wordt gefi nancierd door de Vlaamse overheid 
(Departement Landbouw en Visserij) en het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT).

de bewaring voor beide bewaarmethoden, maar niet op een
zelfde manier. Kolen bewaard bij gewone lucht zijn sterk 
gecorreleerd met ‘offfl avours’, zoals methanethiol en decanal, 
de rode kruisjes. Ook is er meer correlatie met sulfi des en 
nitrilen. De CAbewaarde kolen vertonen minder correlatie 
met ‘offfl avours’ en hebben een aromaprofi el meer gelijkend 
aan dat van de oogst. Dat laatste is wat we willen: We streven 
een bewaring na waarbij het aromaprofi el van de bewaarde 
kool zo goed mogelijk die van een verse kool benadert.

CA VOOR GOEDE BEWARING

De bewaring van spitskool kan geoptimaliseerd worden door 
te bewaren bij gecontroleerde atmosfeer. CAbewaring zorgt 
voor een goed kwaliteitsbehoud tot zes maanden na de 
oogst. Hoewel het aroma van het koolsap verandert doorheen 
de bewaring, is het profi el van CAbewaarde spitskool veel 
minder onderhevig aan de vorming van ‘off fl avours’ dan dat 
van kolen bewaard bij gewone lucht. In een optimaal be
waar protocol van spitskool verandert het  aromaprofi el van 
de geoogste kool tijdens de bewaring zo weinig mogelijk. 

Figuur 2: Opgelostestofgehalte (°Brix) van spitskolen bij oogst en na 
bewaring bij gewone lucht of gecontroleerde atmosfeer. Groepen met 
eenzelfde letter zijn niet signifi cant verschillend.

Figuur 3: Biplot van een partial least squares (PLS) analyse. De objecten 
worden weergegeven door volle symbolen: oogst ■, bewaring bij 
gewone lucht ● en gecontroleerde atmosfeer ▲. De variabelen (aroma 
componenten) worden weergegeven als ✕ voor groene, frisse aroma 
componenten en ✕ voor ‘off-fl avours’.




