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1. INLEIDING
Zolangboter wordt gemaakt en bewaard heeft de duurzaamheid van dit zo
hooggewaardeerde voedingsmiddelde aandacht gehad van practijk en onderzoek. Vroeger was de duurzaamheid natuurlijk sterk afhankelijk van het optreden vanbacterieelbederf.Later, toen depasteur zijn intrede deed, hygienischer werd gewerkt en bij lagere temperatuur kon worden bewaard, kwamen
andere gebreken naar voren; vaak onder verschillende benamingen, maar samengevatalskoelhuisgebreken.
Voor smaakgebreken aan botervet werd vroeger de typering ranzig algemeen gebruikt. Geleidelijk is men ertoe overgegaan deze benaming speciaal
te gebruiken voor het smaakgebrek, dat het gevolg is van hydrolytische vetsplitsing, welke o.a. wordt veroorzaakt door enzymen of door bepaalde vetsplitsende micro-organismen, terwijl voor de oxydatiegebreken de typering
„talkig" meer en meer gebruikt werd. Later werd het oxydatiegebrek nader
gekarakteriseerd alnaar de mate, waarin het gebrek optreedt door de smaakbenamingen: vettig, spekkig, olieachtig, tranig.
Reeds voor de eeuwwisseling verscheen een aantal publicaties over dit gebrek. Meestal werd toen de „olieachtige" of „vissige" smaak toegeschreven
aan oorzaken van bacteriologische aard, ook wel aan devoeding van oliehoudende koeken of vismeel aanhet vee.Naar uit latere onderzoekingen is gebleken,hebben wehier doorgaans te doenmet een chemischproces, hoogstwaarschijnlijk een oxydatieproces.
In 1905 constateerden GOLDING & FEILMAN (27), dat melk, die over een
vertind koperen koeler werd geleid, waarvan een gedeelte van de vertinning
wasversleten na verloopvan tijd eentalkige smaak kreeg.De eerste, diewees
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op de mogelijkheid, dat we hier te doen hebben met een oxydatiegebrek was
ROGERS (66). ROGERS C.S. (67) (68) vonden, dat het gebrek niet voorkwam bij

boter uit niet gezuurde room bereid en voorts, dat ijzer- en koperzouten in belangrijke mate het ontstaan van het gebrek bevorderden. HUNZIKER & HosMAN (36) constateerden, dat contact met koperdraad en in mindere mate contact met ijzer in de vorm van roestige spijkers een talkige smaak aan de boter
veroorzaakte.
SOMMER & SMIT (73) publiceerden.in 1923 een vrij uitvoerig onderzoek
over wat zij noemden de vissige smaak in boter.
Ter voorkoming van het gebrek propageerden zij het volgende:
1. Avoid making butter from high acid cream.
Use sweet cream or reduce the acidity of the cream by neutralizing;
2. Avoid excessive salting;
3. Avoid overworking;
4. Do not allow the cream, especially sour cream, to come into contact with
poorly tinned iron or copper utensils;
5. Pasteurize the cream preferably at 145 ° F for 30 minutes.
Deze opsomming geeft duidelijk aan, wat reeds toen als de belangrijkste
oorzaken voor het ontstaan van koelhuisgebreken werden beschouwd:
het zuren van de room;
het zout in de boter;
de zuurstof;
ijzer en koper;
terwijl het pasteuriseren van de room, een behandeling, waarbij reducerende
stoffen worden gevormd de duurzaamheid van de boter gunstig bleek te beinvloeden. Bovengenoemde factoren worden nog steeds als belangrijke factoren bij het ontstaan van koelhuisgebreken beschouwd.
Het aantal factoren, dat bij het optreden van koelhuisgebreken bij boter een
rol speelt is groot en men heeft ze - althans in de practijk - niet altijd geheel
in de hand. Daarom is een statistische verwerking van practijkresultaten vaak
misleidend. Als voorbeeld kan genoemd worden, dat men statistisch een correlate kan vinden tussen het voorkomen van resp. koper, ijzer en mangaan en
het optreden van koelhuisgebreken (46); Meruit mag dan niet de conclusie
getrokken worden, dat ook ijzer en/of mangaan het optreden van koelhuisgebreken bevorderen. Door velen (o.a. POSTHUMUS (62)) werd erop gewezen,
dat hier mogelijk een „bedrijfsfactor" in het spel zou kunnen zijn en dat in
fabrieken, waar slecht bedrijfswater wordt gebruikt dikwijls ook wel iets aan
de vertinning van koperen apparaten zal mankeren.
Door MULDER (59) werd erop gewezen, dat ofschoon tal van practijkwaarnemingen er duidelijk op wijzen, het tot die tijd nooit onomstotelijk was bewezen, dat de genoemde metalen inderdaad een schadelijke invloed op de duurzaamheid van boter kunnen hebben. Proeven als die van HUNZIKER C.S. (36)
waarbij boter in contact werd gebracht met roestige spijkers kunnen moeilijk
overtuigend worden genoemd. Slechts door het uitvoeren van proeven op kleine
schaal, waar men, veel beter dan bij practijkproeven, in staat is de verschillende factoren in de hand te houden en men bovendien de mogelijkheid heeft
de factoren, die men wenst te analyseren naar believen te varieren, zal men
op fundamentele wijze kunnen aantonen of een metaal al of niet schadelijk is
en in welke mate. In dit licht moeten wij de proeven zien uitgevoerd door
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MULDER C.S. (59). Om de invloed van de metalen bij het ontstaau van koel-

huisgebreken op ondubbelzinnige wijze vast te stellen zal het nodig zijn, dat
men deze metalen afzonderlijk toevoegt, liefst aan de room waaruit de boter
bereid wordt; daama moet steeds uit dezelfde grondstof een bianco boter bereid worden, waarbij uitdrukkelijk dient gesteld te worden, dat deze bianco
boter zodanig bereid moet zijn, dat geen verontreiniging met een of ander
metaalkanhebbenplaats gehad.Deproeven van MULDER C.S.werden op deze
wijze uitgevoerd;zo kwam duidelijk vast te staan, dat indien koper als koperzout werd toegevoegd de duurzaamheid van de boter sterk verminderde. Toegevoegde mangaan- en ijzerzouten bleken geen invloed op de duurzaamheid
tehebben.Weiveroorzaakten dezezoutenreedsaandeverse boter een smaakafwijking, die karakteristiek is voor de betrokken zoutoplossing: ijzer gaf een
„metaalsmaak", mangaan een zoetige smaak.
Het iswelzeerverwonderlijk, dat het zo langheeft moeten duren, voordat
de zuivelindustrie in belangrijke mate aandacht isgaan besteden aan deze feiten endathetzelfsthansvaak nodigblijkt opeen aantal principiele punten de
nadruk te leggen. Uit het in de aanvang vermelde literatuuroverzicht blijkt,
dat al tientallen jaren geleden waarschijnlijk werd gemaakt, dat bepaalde metalen de smaak van boter ongunstig kunnen be'invloeden en er was dus alle
reden om deze metalen als schadelijk te beschouwen en alles op alles te zetten ze uit de zuivelbedrijven te weren. Het is daarom opmerkelijk, dat - ook
nadat een meer nauwkeurig en zuiverder onderzoek de genoemde waarnemingen in de meest essentiele onderdelen had bevestigd (59) - nog steeds
proeven werden genomen, waarbij werd nagegaan of toegevoegd koper inderdaad schadelijk voor de duurzaamheid is. Dergelijke statistische waarnemingen moesten toch volkomen overbodig zijn; men bewijst de practijk hiermede
bepaald geen dienst; men kan er slechts nogmaals mee bevestigen wat reeds
door de practische boterbereiding en door het wetenschappelijk onderzoek
jaren geleden geconstateerd werd.
Het wasniet debedoeling bij dit onderzoek uitvoerig in te gaan op hetchemismevan de oxydatiegebreken; daarom volstaan wehier met enkele opmerkingen van algemene aard.
Voor het tot stand komen van oxydatiegebreken is behalve de chemische
eigenschappen - vooralvanvet envetachtige bestanddelen - ook dephysische
structuur van het produkt van belang. Algemeen wordt aangenomen, dat de
phosphatiden bij het ontstaan van oxydatiegebreken een belangrijke rol spelen. Bij melk, waarin vrijwel alle vetbolletjes omgeven zijn door oppervlaktelaagjes rijk aan phosphatiden is dit van groot belang. Door melk te homogeniseren wordt eenbelangrijke structuurverandering bereikt; in de eerste plaats
worden de vetbolletjes verkleind, waardoor een aanmerkelijk groter totaal
vetoppervlak wordt verkregen. Door deze toeneming zal een groot gedeelte
van het vetbolletjesoppervlak zich van een nieuwe oppervlaktelaag moeten
voorzien, terwijl eengedeeltevan de oorspronkelijke oppervlaktelaagjes in het
plasma zal zijn terecht gekomen. Het is niet uitgesloten, dat een dergelijke
structuurverandering de gevoeligheid van de melk voor oxydatiegebreken verandert. Ook de samenstellingvan het plasma isvan belang. Zo speelt de aanwezigheid van natuurlijke pro- of antioxydanten waarschijnlijk een rol. Ook
de wijze van bewerking is een factor van belang. Genoemd werd reeds het
homogeniseren, een andere belangrijke bewerking ishet pasteuriseren.
Ook karnemelk heeft zijn eigen oxydatiegebrek (61). De voor kamemelk
4 ,
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zo typische karnemelksmaak, die men b.v. niet kent bij aangezuurde melk met
eenzelfde vetgehalte is nl. ook een oxydatiegebrek. Het is zeer waarschijnlijk,
dat het hier niet de combinatie vetbolletjes + oppervlaktelaagjes, maar de
aanwezigheid van vrije phosphatiden is, die het oxydatieverschijnsel doet ontstaan. Een belangrijke voorwaarde voor het tot stand komen van dit gebrek
bij karnemelk is de lage pH van het zure product.
Ook bij het ontstaan van oxydatiegebreken bij boter is naar men veronderstelt de oxydatie van phosphatiden van grote betekenis; een lage pH is hier
eveneens van betekenis: koelhuisgebreken komen namelijk wel voor bij boter
bereid uit gezuurde room, niet bij boter bereid uit zoete room.
Wij wijzen er echter op, dat „karnemelksmaak" altijd voorkomt bij karnemelk bereid uit gezuurde room; boterplasma, ook van boter die geen koelhuisgebrek vertoont, ja zelfs van enkele dagen oude boter, zal altijd de smaak vertonen, die wij bij karnemelk hebben leren kennen als „karnemelksmaak". Deze
smaak wordt bij boter echter in zodanige mate overheerst door andere smaakcomponenten, dat ze niet als oxydatiegebrek wordt geconstateerd.
Het feit, dat in het plasma van de boter dit oxydatiegebrek voorkomt, behoeft dus niet noodzakelijk te betekenen, dat de boter het koelhuisgebrek zal
krijgen.
De smaak, die met het koelhuisgebrek samenhangt is gelocaliseerd in het
vet (80). Voor het tot stand komen van het koelhuisgebrek zal waarschijnlijk
de structuur van de boter van groot belang zijn. Deze is vrij gecompliceerd.
Hoewel de vetphase bij boter quantitatief een belangrijke plaats inneemt kan
toch niet gesproken worden van een ongecompliceerde continue vetphase. In
boter komen zeer veelvetbolletjes voor omgeven door oppervlaktelaagjes. Ook
in deze oppervlaktelaagjes komen nog phosphatiden voor, deze phosphatiden
zullen op een andere wijze voorkomen dan de phosphatiden, die in het boterplasma of in de karnemelk aanwezig zijn.
Uit inleidende proeven gedaan door MULDER, KLEIKAMP & KING (57) bleek,
dat het gebrek metalig-vettig bij boter niet wordt veroorzaakt door de smaak
van abnormaal grote hoeveelheden metaalzout. Het koelhuisgebrek komt eerst
na zekere tijd naar voren. Door toevoeging van antioxydanten is het gebrek
te bestrijden. Wanneer het gebrek optreedt, kan men meestal constateren, dat
het peroxydgetal van het vet verhoogd is.De hier besproken oxydatiegebreken
komen niet voor bij ondermelk, wel bij room. Dit alles wijst erop, dat we hier
te doen hebben met oxydatie van vet en/of van vetachtige stoffen. Van belang
is ook de zuurheidsgraad van de room. Het gebrek treedt namelijk op bij boter
uit gezuurde room. Het feit, dat verschillende factoren, die in het plasma gelocaliseerd zijn (pH van het boterplasma, koperzouten, zoutgehalte van de
boter, bepaalde antioxydanten) invloed hebben op de uiteindelijke smaak van
het botervet ten aanzien van oxydatiegebreken, doet vermoeden, dat de stoffen, die zich in het plasma bevinden een belangrijke rol spelen bij het tot stand
komen van het gebrek. Door botervet te emulgeren in ondermelk en vervolgensuit de zoverkregen room weer boter te bereiden konden MULDER & K L E I KAMP (56) nimmer een boter krijgen met tranige smaak. Dit gelukte wel, wanneer botervet in karnemelk geemulgeerd werd. Dit is een aanwijzing, dat ook
stoffen van de oppervlaktelaagjes der vetbolletjes van belang zijn bij het ontstaan van koelhuisgebreken.
Het chemisme, dat leidt tot het ontstaan van koelhuisgebreken bij boter is
nog lang niet geheel bekend.
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Algemeen gesproken kanoverde gangvan zakenbijhet ontstaan van koelhuisgebreken het volgende gezegd worden: het gebrek is gelocaliseerd in de
vetphase,bijhettot standkomenvanhet gebrek blijken echter zowelhetplasma als de oppervlaktelaagjes der vetbolletjes - met name de phosphatiden vanbelangte zijn.
Naast demeestingeburgerde smaakbenamingen: vettig, spekkig, olieachtig,
tranig, waarbij de laatste benaming het koelhuisgebrek in zijn ergste vorm
weergeeft, wordt weleensdetyperingvissiggebruiktvoor boters, diein sterke
mate koelhuisgebrek bezitten. Hoewel wij bij onze proeven veel boter hebben
beoordeeld met een ernstige mate van koelhuisgebrek, gebeurde het echter
zelden, datwij detyperingvissiggebruikten.Wij vermoeden, dat de benaming
vissigvaak toegepast is voor boters met een tranige smaak en bovendien nog
een andere smaakafwijking.
Defactoren, dieinvloed hebben bij het ontstaan van koelhuisgebreken kunnenweonderscheiden in:
le factoren, waaropwegeen of weinig directe invloed kunnen uitoefenen. Dit
zijn over het algemeen factoren, die samenhangen met de samenstelling
van de grondstof.
2e factoren, dieweltebei'nvloedenzijn. Dezehangen ten nauwste samen met
de bereidingswijze.
Tot deeerste groepvanfactoren zouden wekunnen rekenen:
de samenstelling van het vet, mogelijk de samenstelling van de phosphatiden
en voorts de aanwezigheid van natuurlijke antioxydanten en pro-oxydanten,
hetzijindevetphasehetzij inhetplasma.Devetsamenstelling hangt ten nauwste samen met de voeding van het dier. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid
natuurlijke anti-oxydanten. Ook een eventuele variatie in de samenstelling
van de gemakkelijk oxydeerbare phosphatiden zou weleens van belang kunnen zijn. Hierover isnogweinig bekend.
Van de tweede groep vanfactoren zouden we willen noemen:
de invloed van depH van het boterserum;
detemperatuur, waarbij de room wordt gepasteuriseerd;
verontreiniging met oxydatie katalyserende stoffen b.v. sporen koper.
Uiteraard is hier ook dezuurstof een belangrijke factor.
De invloed van metalen bij het ontstaan van oxydatiegebreken in het algemeen en bijhet ontstaan van koelhuisgebreken bij boter in het bijzonder is al
een aantal jaren in onderzoek. Vooral is hierbij aandacht besteed aan koper,
ijzer en mangaan. Dat aan deze metalen een dergelijke invloed werd toegedacht zal zijn veroorzaakt door het feit, dat zij in bepaalde gevallen katalyserend kunnen werken bij oxydatiereacties (b.v. het drogen van olien) en ook
doordat de mogelijkheid van voorkomen in zuivelproducten zeker niet denkbeeldigis:ijzer en mangaan komen vaak in bedrijfswater van zuivelfabrieken
voor.Vaakwerdlangsstatistischewegaangetoond, datereenzekere correlatie
bestaat tussen het gehalte van een van deze metalen en het voorkomen van
oxydatiegebreken bij melk- en zuivelproducten, zonder dat van een oorzakelijk verband kon worden gesproken. Wij wezen reeds op het misleidende element, datin dergelijke proefnemingen kan schuilen.
Het doelvan hethierbeschreven onderzoek isom de invloed van dezemetalen nader te bestuderen. Het is hierbij van groot belang te weten hoe hoog
6
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van nature het gehalte van de melk aan deze metalen is en hoe deze metalen
in de melk voorkomen. Hieruit kunnen we dan met enige benadering concluderen hoe hoog het metaalgehalte van de boter kan zijn. Daar koper, ijzer
en mangaan vaak tegelijkertijd voorkomen meenden wij goed te doen de invloed van deze metalen niet alleen afzonderlijk te bestuderen, maar ook de
mogelijke combinaties van deze metalen. Om de invloed van deze metalen
aan deboter te bestuderen ishet nodig zoveelmogelijk alle andere invloeden
uit te schakelen. De proefomstandigheden dienen dus zoveel mogelijk gelijk
genomen te worden. Vooral dient de mogelijkheid van toevallige infectie met
genoemde metalen uitgesloten te worden. Dit is te verwezenlijken door bij de
proeven gebruik te maken van „kopervrij" gemaakt glaswerk. Bij een laboratoriumproef ismenbeter in staat de verschillende uitwendige invloeden in de
hand te houden dan bij een practijkproef. Een factor is echter in geen van
beide gevallen in de hand tehouden, namelijk de samenstelling van de grondstof. We dienen dit bij de beoordeling van de resultaten steeds te bedenken.
Het moet hierbij van belang geacht worden, dat de boters over het gehele
jaar bereid werden.
Bij de betreffende hoofdstukken zullen wij nader ingaan op de wijze van
uitvoering der proeven.
2. DE TOEGEPASTE ANALYSEMETHODEN
2.1. HET BEPALEN VANHET GEHALTE AANKOPER

Kleine hoeveelheden koper kunnen zeer geschikt bepaald worden volgens
een colorimetrische methode, waarbij natrium-diaethyldithio-carbaminaat of
dithizon als reagens gebruikt worden; wij gaven aan dithizon de voorkeur.
Alvorens deeigenlijke bepalingtekunnen toepassen iseersteen destructie van
deorganische stof nodig.Ditkanvia dedrogeof viadenatteverassing.Droge
verassingmet gebruik van dithizon als reagens werd toegepast door KOPPEJAN
& VAN DER BURG (44) en VAN DER WAARDEN (80). Deze methode is vooral
aan te bevelen, wanneer vetrijke producten onderzocht moeten worden. Daar
wijbehalveboter ookveelmelk envetarme producten te onderzoeken hadden
werd door ons aan de natte verassing de voorkeur gegeven. Alleen voor het
onderzoek van botervet opmetaalgehalte werd droge verassing toegepast.
Debepalingvan het gehalte van melk aan koper werd alsvolgt uitgevoerd:
Benodigd glaswerk: kookkolven van 250 ml, bekerglaasjes van 50 ml, glazen
spuitfles voor salpeterzuur, druppelpipet voor waterstofperoxyd, enkele maatcylinders, maatkolfjes van 25 ml, 6 scheitrechters van 100 ml, glasparels.
Chemicalien: geconcentreerd zwavelzuur p.a.; salpeterzuur 60% chemisch
zuiver; ammonia ± 25%;waterstofperoxyd 30% p.a.; tetrachloorkoolstof
p.a., dithizon.
Het goed gereinigde glaswerk werd gedurende minstens een week in verdund salpeterzuur ( ± 5 % ) bewaard en voor het gebruik met dubbel gedestilleerdwater uitgespoeld. Salpeterzuur, ammonia en tetrachloorkoolstof werden
voorhetgebruik overgedestilleerd inglazenapparatuur, diekopervrij gemaakt
was.
Dithizon werd als volgt gezuiverd van oxydatieproducten: Een oplossing
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van20mgdithizonin 100mltetrawerdmet75mlverdund ammonia (1 :200)
geextraheerd door schudden;dithizon ginghierbij over in verdunde ammonia,
de oxydatieproducten bleven in de tetraphase achter. Na verwijderen van de
tetraphasewerd deammonia-oplossing onder schudden aangezuurd met 30ml
1% zwavelzuur, tevens werd 100 ml tetra toegevoegd. Dithizon ging daarbij
over in de tetraphase. De tetraphase werd nog enkele malen gewassen met
dubbel gedestilleerd water. De oplossing van dithizon in tetra werd in een
bruinefles bewaard.
Destructie: ± 50 gram melk werd tot op 0,5 gram nauwkeurig gewogen in
een kookkolf. Hieraan werd toegevoegd W2 ml zwavelzuur en enige glasparels. Na beginnende verkoling werd druppelsgewijs salpeterzuur toegevoegd.
De destructie met salpeterzuur werd zolang voortgezet tot de oplossing
kleurloos of lichtgeel gekleurd was.Daarna werd nog ± een half uur gekookt
en werden de kolfjes vervolgens afgekoeld. Daarna werden enige druppels
waterstofperoxyd 30% toegevoegd en verwarmd tot dat het opbruisen beeindigd was. Dit werd herhaald totdat de vloeistof volkomen kleurloos was geworden. Tot slot werd de vloeistof nog gedurende ongeveer een half uur gekookt omallewaterstofperoxyd te verwijderen.
De bepaling met dithizon geschiedde nu als volgt: Aan de kolfjes werd na
afkoeling 10ml dubbel gedestilleerd water toegevoegd. Vervolgens werd met
ammonia geneutraliseerd tot kleuromslag van congoroodpapier. Daarna werd
zoveel zwavelzuur aan de geneutraliseerde vloeistof toegevoegd tot het congoroodpapier juistweerblauwviolet gekleurd was.Devloeistof werd nu quantitatief overgebracht in een scheitrechter en hierin viermaal uitgeschud, met
5mldithizonoplossing entenslottemet 5mltetrachloorkoolstof.De verzamelde extracten werden vervolgens in de vier volgende scheitrechters uitgeschud
met verdunde ammonia (1 :200), waardoor overmaat dithizon verwijderd
werd; in de laatste scheitrechter mocht de ammonia niet meer gekleurd zijn.
De violette tetra-oplossing werd met 5 ml zwavelzuur (1%) gewassen door
schudden in de zesde scheitrechter. De tetra-oplossing werd nu in een maatkolfje van25mlopgevangen enmettetra aangevuld tot 25ml.Van dezevloeistof werdnudekleurintensiteit bepaaldineenStufenphotometer bijfilter S 53.
Aan dehand vaneen ijkcurvewerdvervolgens hetkopergehalte afgeleid. Elke
serie bepalingen werd vergezeld door minstens een bianco bepaling, waarbij
dezelfde gedragslijn werd gevolgd als bij de werkelijke bepaling en ongeveer
dezelfde hoeveelheden chemicalien werden gebruikt.
Ook debepalingvan het gehalte vanboter aan koper geschiedde volgens de
natte verassing. Meestal werd een hoeveelheid boter van ± 75 gram afgewogen in een centrifugebuis. Het botervet werd door verwarming gesmolten en
doorcentrifugeren vanhetboterplasma gescheiden.Het botervet werd nu grotendeels afgegoten. De overgebleven laag botervet kon na stollen gemakkelijk
van het plasma verwijderd worden. Het aan de onderkant van deze vetlaag
bevindende plasma werdmet dubbel gedestilleerd water bijhet overigeplasma
gespoeld.Inhetplasma werd nu- alsbij melk beschreven - het kopergehalte
bepaald.
Ter illustratie van de reproduceerbaarheid van de bij toepassing van deze
methode verkregen cijfers dienen de in tabel 1 vermelde cijfers, welke naar
willekeurzijn gekozen uit eengroot aantal bepalingen;zowellage als hose sehaltes zijn hierbij betrokken.
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TABEL 1. Resultatenvanduplobepalingen bijmelken
boter. (Kopergehalteingamma's perkg)
Melk

Boter

21-22
26-28
37-36
47-52
74-79
92-96
114-120
185-185
747-740
1115-1138

25-27
27-31
38-39
45-45
74-76
98-101
121-113
182-192
195-201
234-242

Toevoegenvan een bekende hoeveelheid koper aanmelk gafde intabel 2
vermelde resultaten.
letkopergehalte van melknatoevoeging vaneen bekende hoeveelheid
koper. (Kopergehalte ingamma's perkg)
Kopergehaltenatoevoeging
Kopergehalte
Toegevoegd
van demelk
berekend
bepaald

TABEL2. Bepalingvan

26
26
26
26
26
34
34

25
50
91
199
401
50
500

51
76
117
225
427
84
534

53
81
114
217
416
86
533

Tevenszijhierverwezennaardeinhoofdstuk 5beschrevenoproomproeven,
waarbij degehaltes aan koper werden bepaald vanvoilemelk envandedoor
oproming verkregen room en ondermelk. De gevonden waarden voor room
+ ondermelk bleken goed tekloppen metdievanvoile melk, ditiswel het
bestebewijsvoordebetrouwbaarheidvandegevolgdewerkwijze.
2.2. HET BEPALENVANHET GEHALTE AANIJZER

HierbijwerdgebruikgemaaktvandedoorVANDER WAARDEN(80)beschreven methode, waarbij o-phenanthroline als reagens gebruikt werd. Ookhier
werdechter- integenstellingmet dedoor VAN DERWAARDENgevolgdewerkwijze- denattedestructietoegepast.Devoorbehandelingvandemelkwasgeheel alsonder 2.1 beschreven, echter werd bijde destructie zomogelijkwat
minder zwavelzuur gebruikt nl. 5ml.Nade destructie werd zover mogelijk
ingedampt. Natoevoegingvaneenweinig water werd 2 mlvaneen 10-procentige hydroxylamine-zoutzuuroplossing toegevoegd om reductie van alle
ijzer indetweewaardigevormtebewerkstelligen;vervolgenswerd- na afkoeling - 1/2ml vaneen l J /2% o-phenanthroline-oplossing toegevoegd; daarna
werdzoveelgeconcentreerd ammonia toegevoegdtotdeoplossingtenaanzien
van congoroodpapier zwak alkalisch wasgeworden. De nu rood gekleurde
vloeistof werd door centrifugeren vanzoutkristallen bevrijd; debovenstaande
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vloeistof in een maatkolfje van 50 of 100 ml overgegoten, het neerslag nog
enkele malen met dubbel gedestilleerd water uitgewassen en uitgecentrifugeerd,waama bovenstaandevloeistof steedsweer bij devloeistof in het maatkolfje werd gevoegd. Met dubbel gedestilleerd water werd vervolgens aangevuld tot 50 of 100ml,waarna de extinctie bepaald werd in dephotometer bij
filter S50.Aan de hand van een ijkcurve werd het ijzergehalte afgeleid.
De bepalingvan ijzer in boter geschieddenaar analogie van wat onder 2.1
voor de koperbepaling in boter is beschreven.
Ter illustratie van de reproduceerbaarheid geven wij de volgende cijfers,
willekeuriggekozenuit een groot aantal bepalingen (tabel 3).
TABEL3. Resultaten van duplobepalingen bij melk en
boter.(Ijzergehalte ingamma'sper kg)
Melk

Boter

123-119
139-142
164-175
222-214
280-277
381-394
533-549

59-62
119-116
167-165
153-131
157-136
425-397
491-487

Het toevoegen van een bekende hoeveelheid ijzer aan de melk gaf de in
tabel 4vermelderesultaten.
TABEL4. Bepalingvan het ijzergehalte van melk, na toevoeging van een bekende hoeveelheid
ijzer. (Ijzergehalte in gamma's per kg)
Ijzergehalte na toevoeging
Ijzergehalte
Toegevoegd
van demelk bepaald
berekend
203
225
225
270
270
270
542

161
96
246
109
167
224
233

364
321
471
379
437
494
775

374
310
472
387
447
481
754

Ter verdere illustratie van de betrouwbaarheid wijzen we hier op de in de
oproomproevenvanhoofdstuk 5opgenomenbalansen voor ijzer.
2.3. HET BEPALEN VANHET GEHALTEAAN MANGAAN

Debepalingvanhet gehalte aan mangaan van boter werd uitgevoerd na de
bepalingvanhet gehalte aan koper.Devloeistof - overgebleven na de koperbepaling - werd overgebracht in een kwartsschaaltje, vervolgens ingedampt
tot droog.Dan werd het schaaltje in een oven op ± 500 °C geplaatst, totdat
de inhoud vanhet schaaltje geen dampenmeerafgaf. Na afkoelen werd de as
opgelost in verdund zwavelzuur en vervolgens werd de vloeistof overgegoten
ineenbuisvan ± 7mmdoorsnede.Aan devloeistof werd nu ± 50mg perjodaattoegevoegd;Danwerddebuisgedurende25minutenineenbadkokend
10
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watergehouden.Dekleurintensiteitvandezevloeistof werdnuvergelekenmet
die van de standaardreeks, bestaande uit een serie verdunde permanganaatoplossingen, diezichinbuizen bevonden van hetzelfde formaat. Bij toepassing
van deze methode bleek ons, dat de kleur na de reactie bij boter, waaraan
geen mangaan was toegevoegd zo gering was, dat een betrouwbare bepaling
van dezekleine hoeveelheid mangaan eigenlijk niet mogelijk was. Wij hebben
dan ook afgezien van het op grote schaal bepalen van mangaan in boter.

3. HET GEHALTE VAN MELK AAN KOPER, IJZER EN MANGAAN
3.1. INLEIDING

Zowelinplantaardige alsindierlijke weefsels komen allerleimetalen steeds
voor. Van verschillende metalen is gebleken, dat zij een belangrijke functie
vervullen bij de physiologische processen van mens, dier en plant. Een tekort
aan deze metalen gaat dikwijls met ziekteverschijnselen gepaard.
Algemeen kunnen we stellen, dat melk van de meeste metalen, die in voedingsmiddelen en in dierlijke weefsels voorkomen een kleine hoeveelheid bevat. Zo vermeldde DREA in 1938 (22), dat melk steeds de volgende metalen
bevat: aluminium, barium, koper, ijzer, lood, zilver, strontium, titanium en
vanadium. Later werden nog aangetoond o.a. zink, mangaan, cobalt, molybdeen. Melk bevat dus een grote verscheidenheid aan metalen; van vele van
deze elementen staat debetekenis nog niet vast. Vergelijken wemelk met anderevoedingsmiddelen danblijkt hetmetaalgehalte welerglaagtezijn. Meestalligthetmetaalgehaltevan anderevoedingsmiddelen 10tot 1000maalhoger.
Behalvehetgehaltevan devoedingsmiddelen isechter van belang dehoeveelheid, diedagelijks hiervanwordt opgenomen. Zo bezien ismelk eenvoedingsmiddel, waarmee een belangrijke hoeveelheid.van allerlei metalen wordt opgenomen.
In verband met ons onderzoek over de invloed van enkele metalen op het
ontstaan van koelhuisgebreken achtten wij het van fundamenteel belang eerst
meer te weten over de van nature in melk aanwezige hoeveelheid van deze
metalen.De gehaltes inboter hangen uiteraard ten nauwste samenmet degehaltes in melk.
Het Zuivel Kwaliteitscontrole Bureau (38) vermeldt, dat het kopergehaltevan boter overhetgehelejaar nietconstant is.Het is aprioriniet tezeggenof dezevariatieveroorzaakt wordtdoordat hetvannature inmelk of boter
aanwezigekopervarieert ofdoordat inhetenejaargetijde meerbesmettingmet
koper plaatsvindt dan in het andere jaargetijde. Voor het vaststellen van een
maximumgrens aan het metaalgehalte van boter is het van belang te weten,
welkehoeveelheden van nature in melk en boter kunnen voorkomen en door
welke factoren dit gehalte beinvloed wordt.
3.2. HET GEHALTE VAN MELK AANKOPER

3.2.1. Literatuuroverzicht
Verscheidene onderzoekers hebben de laatste tientallen jaren getracht enig
inzicht te krijgen in het kopergehalte van de melk. De verkregen uitkomsten
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liepen aanvankelijk sterk uiteen enwaren naar onze huidige opvattingen veel
te hoog. Deoorzaak hiervan zal zijn geweest, dat mende melk onderzocht
zonder dat menvoldoende voorzorgen nam om de melk zonder besmetting
met koperopdeplaatsvanonderzoek teverkrijgen, waardoor - naar wij mogen veronderstellen - het grootste gedeelte vanhet kopergehalte werd ingenomendoorkoper, datvanbuitenaf indemelkwasgekomen.Eentweede oorzaak kanzijn, datmentijdens de uitvoering van de analyse niet de nodige
voorzorgen namof infectie metkoper (b.v.vanuit hetgebruikte glaswerkof
viadegebruikte chemicalien) tevoorkomen.
BROEK (18)gafineentabeleenoverzicht vanhet gehalte vanmelk aan koper, zoals indeloop derjaren door verschillende onderzoekers werd gevonden.Inonderstaande tabel vermelden wijhieruit alleen diecijfers, diebetrekking hebben oprauwe melk, aangevuld metenkele cijfers, diewijzelf inde
literatuur vonden.
TABEL5. Overzicht van door verschillende onderzoekers gevonden kopergehaltes van melk
Jaar

Cu-gehalte
(gammaper
L melk)

Aantal
monsters

FLEURENT & LEVI
BERTRAND
SUPPLEE & BELLIS
HESS, SUPPLEE & BELLIS
R I C E & MISCALL

1920
1920
1922
1923
1923

1400
500
200-800
550
500

1
1
23
1

M c HARGUE

1925

380

1

K I N G & ETZEL
QUAM & HELLWIG
ELVEHJEM, STEENBOCK & H A R T
GRENDEL
K E I L & NELSON
GEBHARDT & SOMMER
ZONDEK & BANDMANN
DAVIES

1927
1928
1929
1929
1930
1931
1931
1931
1931

430
260-520
140
123-174
90-140
240
320-1175
150-200
150-600

5
14
3
25
7
1
16
90
15

M C FARLANE
REMY
ZBINDEN
C O N N C.S.
BROEK
GRIMMER (29)

1932
1932
1932
1935
1935
1934

92; 68;72
1400
500-850
50-132
15- 50
200-300

3
2
25
18

Onderzoekers

ELVEHJEM & LlNDOW

12

Opmerkingen

In glas opgevangen
„Niet met Cu inaanraking geweest"
„Niet metCu inaanraking geweest"
In glas opgevangen
In glasopgevangen
In glas opgevangen
In vertinde emmers
opgevangen
In glasopgevangen
In glas opgevangen
In glasopgevangen
In glasopgevangen

Uit de tabel blijkt, datde opgegeven waarden zeer uiteenlopen. Overhet
algemeenwerdweinigofniets opgegeven tenaanzien vandevoorgeschiedenis
van demelk en ookniet ten aanzien vandevoorzorgen tijdens de analyse.
Aan deze resultaten mogen wedanookniet deminste waarde hechten.Met
uitzondering van deanalyses vanBROEK;hijvermeldt, datde door hem onderzochte melk in speciaal voorbehandeld glaswerk werd opgevangen. Het
glaswerkwerdnamelijkmetchroomzuurgereinigdenvervolgensuitgestoomd.
Ook hetbijdeanalyses gebruikte glaswerk werd opdergelijke wiize voorbeJ
handeld.
Volgens ELVEHJEM, STEENBOCK&HART (25)bevat koemelk bij normale
*2
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voeding gemiddeld ± 0,1 mg koper per liter. Bij een vijfvoudige hoeveelheid
koper - als kopersulfaat toegediend - werd geen verhoging geconstateerd.
LIEBSCHER (50) diende zoveel koper met het voeder toe, dat per koe in 41
dagen gemiddeld 108 gr koper werd opgenomen. Dit veroorzaakte geen verhoging in het kopergehalte van de melk.
Door THOMAS (76) werd als gemiddeld kopergehalte van schapenmelk opgegeven: 460 gamma per 1.Het gehalte van schapenmelk werd niet be'invloed,
wanneer met het voeder twintig maal zoveel koper werd toegediend als normaal.
3.2.2. Laatste onderzoekingen op dit gebied
Het antwoord op de vraag hoe het van nature in melk aanwezige koper kan
varieren werd al in belangrijke mate door BROEK gegeven. BROEK bepaalde
het gehalte aan koper in melk van een aantal koeien gedurende een belangrijk gedeelte van de lactatieperiode en gedurende verschillende perioden van
het jaar. Het was vooral de bedoeling van dit onderzoek om de invloed van
de voeding op de hoeveelheid koper in melk na te gaan. Het gehalte van melk
aan koper bleek gedurende de proef zeer weinig te varieren. Als gemiddelden
voor het kopergehalte van de melk van een zevental koeien vond BROEK de
volgende cijfers:
I voor de partus; gemiddelden van 5 waarnemingen
II
„
„ 10
III
16
IV
15
V
10
VI
16
10
VII

28 gamma/]
30
J)
J)
27
J?
>)
23
??
J»
20
JS
5>
30
J5
?)
27
??
))

Individuele verschillen waren practisch niet aanwezig. De afzonderlijke
waarnemingen bleken te varieren van ± 15 tot ± 50 gamma per 1.Bij bovengenoemde waarnemingen was de periode dadelijk na de partus niet betrokken.
Een variatie in de voeding bleek geen invloed gehad te hebben op het gehalte
van de melk aan koper. Als voedermiddelen werden toegepast: als bijvoedering in het einde van de weideperiode: tulpenbollen en lijnmeel, gedroogde
bietenpulp; op stal: hooi en krachtvoerrantsoen, kuilgras en tulpenbollen als
bijvoeder. Ook de overgang van weide naar stal bleek geen invloed te hebben
op het kopergehalte van de melk. Wei vond BROEK dadelijk na de partus bij
koe I zeer hoge kopergehaltes:
icigciiaiics.
140 gamma per 1 (vlak na de partus)
102 gamma per 1 (7 dagen later).
Het hoge kopergehalte van deze melk was voor BROEK aanleiding om een
aantal monsters biest op kopergehalte te onderzoeken. Hij vond:
gamma koper/1.melk

1e melk na departus

160

2e

14U

„

„ „

»)

3e

71

BROEK vermeldde voorts nog een proef, waarbij met de voeding van een koe
een abnormale hoeveelheid koper werd toegediend. Aan het dieet werd nl.
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dagelijks 2 gram C11SO45 aq toegevoegd. Na 17 dagen werd deze hoeveelheid
verhoogd tot 3 gram per dag. De koe kreeg hiermede ruim 5maal zoveel koper
als bij de oorspronkelijke voeding. Deze voeding bleek het kopergehalte van
de melk niet te bei'nvloeden.
Ook door MULDER (54) werden dergelijke proeven genomen. Een aantal
dieren werd zoveel koper in de vorm van kopersulfaat toegediend, dat zij verschijnselen van kopervergiftiging begonnen te vertonen. Ook hier werd geen
invloed op het kopergehalte van de melk geconstateerd.
In een recent onderzoek van KING & DUNKLEY (40) kwam naar voren, dat
er geen verschil bestaat tussen weide- en stalvoeding wat betreft de invloed van
deze voeding op de hoeveelheid van nature in de melk aanwezig koper. Zij
vonden echter bij toediening van een grote hoeveelheid koper in de vorm van
kopersulfaat (nl. 10 gram) een toename van het kopergehalte van de melk. Dit
onderzoek had betrekking op vier koeien, slechts in een geval was het gehalte
van de melk aan koper duidelijk toegenomen (van 40 tot 110 gamma per kg).
Deze proeven zijn weinig overtuigend.
ALLCROFT & UVAROV (4), die door intramusculaire of subcutane injecties
van koperglycine in staat waren het kopergehalte van lever van normale dieren
op te voeren, slaagden er niet in dit voor bloed en melk te bereiken.
Tenslotte vermelden we nog een proef van BROEK (18), welke betrekking
heeft op het koper in de melk tijdens het melken. Het gehalte van de melk aan
verschillende bestanddelen kan tijdens het melken sterk varieren. BROEK heeft
daarom van een aantal koeien, zowel de eerste als de laatste melk op het gehalte aan koper onderzocht. De resultaten zijn in de volgende tabel verenigd.
KopergehalIte
eerstemelk
gamma/1.

laatstemelk
gamma/1.

27,5
45,0
35,0
22,0

29,0
43,0
36,0
21,0

De verschillen in gehaltes van eerste en laatste melk liggen binnen de bepalingsfout.
Over het gehalte van melk aan koper gedurende de lactatieperiode werd
reeds bericht door KOPPEJAN & MULDER (45). Zij onderzochten de melk van
een zestal individuele koeien op het gehalte aan koper gedurende de gehele
lactatie. Bij deze proeven werden de nodige voorzorgen genomen om besmetting met koper te voorkomen. De bij dit onderzoek verkregen resultaten worden weergegeven in de grafieken 1 en 2. Grafiek 3 geeft het rekenkundig gemiddelde van de zes lactatiekrommen weer.
Evenals BROEK vinden deze onderzoekers, dat de hoeveelheid koper, die
van nature in de melk aanwezig is in de eerste dagen van de lactatieperiode
aanmerkelijk groter is dan in het verdere verloop. Het blijkt, dat de variaties,
niet bij alle koeien dezelfde zijn. Meestal ishet gehalte aan koper van de eerste
biest iets lager dan dat van de melk die enkele dagen later geproduceerd wordt.
Hierna daalt het kopergehalte vrij snel. Bij sommige koeien wordt het hoogste
kopergehalte zeer snel (in 2 a 3 dagen) bereikt; bij andere koeien wordt de top
later bereikt soms pas na een week. Soms blijft het kopergehalte slechts een
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GRAFIEK 3. Kopergehalte van melk gedurende de lactatieperiode. Rekenkundig gemiddelde
van lactatiekrommen van zes koeien.

dag op een hoog niveau, soms duurt het enkele dagen tot een week voordat
het gehalte aan koper weer afneemt. De snelheid, waarmee dit kopergehalte
afneemt kan ook weer zeer verschillend zijn. In een enkele geval kwam het
voor, dat het kopergehalte van deeerste biesthet hoogste was enhierna dadelijk een daling intrad. Over het geheel genomen kan men ten aanzien van de
hoeveelheid koper in melk van individuele koeien het volgende zeggen: De
eerste biest heeft reeds een vrij hoog kopergehalte: 50—100 gamma per kg.
De eerste dagen neemt het gehalte aan koper meestal sterk toe, soms wel tot
boven 200 gamma per kg. Na verloop van soms enkele dagen, soms enkele
weken daalt het kopergehalte weer. Een maand na het kalven ligt het kopergehaltemeestaltussende40en 80gammaperkg;indeloopvanenkeleweken
daalt het dan geledelijk tot het normale niveau, waarna het gedurende de gehele verdere lactatieperiode vrij constant blijft. Tenslotte kunnen we nog de
vraag stellen of het mogelijk isbij koeien, die aan kopertekort lijden, een stagingvan het gehalte aan koper in de melk teweeg te brengen door toediening
van koper met devoeding. Hierover verzamelden weenkele gegevens:
datum

4/10

Koe I
Koell

25,5

6/10

Kopergehalte in gamma's per kg melk
11/10
31/10
1/11
2/11
14/11

22

28,5
27,5

21
23,5

27
25,5

26
27,5

25
37

29/11

6/12

33

28
25

Het betrof hier koeien, die uiterlijke verschijnselen vertoonden,van koperdeficientie.Vanaf 31oktober kregen dezekoeienper dag 1kgkoek a 2 gram
koper bijgevoederd; voor die datum werd geen extra koper met het voeder
toegediend. De ziekteverschijnselen waren al spoedig verdwenen Het kopergehalte van de melk bleek practisch niet beinvloed te zijn.
16

Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (10), 1-79 (1961)

3.2.3. Discussie
Uit het voorgaande kunnen we conluderen, dat het kopergehalte van melk
wel vrij belangrijk kan varieren gedurende de lactatieperiode, maar dat uitwendige invloeden - voor zover bekend - hierbij geen rol spelen. Het tijdstip
van de lactatie schijnt dus het kopergehalte in hoofdzaak te bepalen. Er zijn
geen duidelijke aanwijzingen verkregen, dat het kopergehalte van melk door
voeding is te be'invloeden. Dit geldt met name voor de overgang stal-weide.
Ook zijn er aanwijzingen verkregen, dat wanneer een koe met de voeding te
weinigkopertoegediendkrijgt, hetgehaltevandemelkhierdoornietbeinvloed
wordt. Dezekwestie isechter naar onzemeningnog onvoldoende onderzocht.
Vooral inverband met devariaties, die in het kopergehalte van boter kunnen optreden, werd vaak verondersteld, dat voeding voor het kopergehalte
vanmelkvanbelangwas.Zoconstateerde KEESTRA (38),datindemaandmei
steeds een duidelijke daling van het gemiddelde kopergehalte van boter optrad, wat hij toeschreef aan de overgang stal-weide. Gedurende de gehele
weideperiode bleef het kopergehalte relatief laag, met een minimum in de
periodevan augustus tot enmet oktober. Bij het opstallen der koeien trad dan
weer een vrij duidelijke stijging in het kopergehalte van de boter op. Hieruit
werd geconcludeerd, dat „stalboter" van nature een hoger kopergehalte heeft
dan „weideboter" en dat de voeding van het vee invloed heeft op het kopergehaltevandemelkendus ookopdat van deboter.
Het door KEESTRAgeconstateerde kanechter metbehulpvanhet voorgaande op geheel andere wijze verklaard worden. Als gevolg van de variatie in
hetgehalteaankopervandemelkgedurende delactatieperiode mogenweverwachten, dat ook het natuurlijk kopergehalte van de gemengdemelk geleverd
aandefabrieken indeloopvanhetjaar aan zekerevariatie onderhevig is,omdat het kalven der koeien niet regelmatig over het jaar verspreid is.Vooral in
het voorjaar zal de hoeveelheid koper, die van nature in deze melk aanwezig
is iets hoger kunnen zijn dan in de rest van het jaar. Omstreeks de tijd, dat
de koeien in de weidegaan zal een belangrijk percentage van deze koeien een
aantal weken van tevoren gekalfd hebben. We mogen verwachten, dat de vrij
plotselinge daling in het kopergehalte van de melk van de individuele koeien
zijn weerslag vindt in dat van degemengde melk. Ook in het najaar kalft een
vrij groot aantal koeien. Het percentage koeien, dat in het najaar kalft is over
hetalgemeen gering.Daarstaatechtertegenover dat dekoeien,dieinhetvroege voorjaar zullen gaan kalven, al belangrijk minder melk gaan geven. Deze
twee factoren samen zouden misschien al iets verhogend kunnen werken ten
aanzienvanhetkoperindemelk.Eenbelangrijk bijverschijnsel indewinterperiodeisdatermeerkansbestaat opgroterekoperinfecties opdeboerderij enin
de fabriek. Doordat in deze periode kleinere hoeveelheden melk worden verwerkt zalhet kunnen voorkomen, dat een bepaalde bron van koperbesmetting
in een kleinere hoeveelheid van het product terecht komt, wat dus neerkomt
op een hogere concentratie.
KRUISHEER & KROL (47) suggereren, dat mogelijke verschillen in het gehalte aan koper van de boter in verschillende delen van het land een gevolg
zou zijn van verschil in voedingsomstandigheden. Wanneer echter, zoals bij
deze onderzoekers het geval was, langs statistische weg wordt gevonden, dat
een aantal boters in verschillende delen van het land verschillen in hun gehalte aan koper, dienen wij ons eerst af te vragen, of dit de van nature aanwezige hoeveelheid koper is. Op het uiteindelijke kopergehalte van de boter
.Meded.Landbouwhogeschoql, }Vagep.ingen 61 (JO), 1-79 (1961)
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