Abstract van het doctoraatsonderzoek
Elke kop koffie heeft zijn verhaal. De volledige koffiewaardeketen die onze dagelijkse
koffie ondersteunt, omvat een reeks gebeurtenissen, waaronder na-oogstverwerken,
roosteren en brouwen. Deze processtappen leiden koffie van de plantage tot de
uiteindelijke kop en elk van hen speelt een belangrijke rol in de finale koffiekwaliteit.
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Het na-oogstverwerken is noodzakelijk om vers geoogste koffiebessen om te vormen tot
gedroogde koffiezaden, de groene koffiebonen. Dit is de grondstof voor het roosteren,
waardoor de chemische samenstelling van de koffiebonen nauw verbonden is met de
uiteindelijke koffiekwaliteit. In de afgelopen jaren is de rol van de koffieverwerking na de
oogst in de kijker gezet als een bepalende factor om de koffiekwaliteit te veranderen en
te verbeteren. De onderliggende mechanismen bleven echter steeds ongekend. Om deze
reden werd tijdens deze doctoraatstudie een systematisch en uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naar de na-oogstverwerking van koffie via een metabolomische benadering.
Verschillende veldproeven met betrekking tot de verwerking van koffie werden
uitgevoerd met verschillende koffievariëteiten op twee geografische locaties (Ecuador en
China). Tegelijkertijd werd een uitgebreid, analytisch platform opgezet en
geoptimaliseerd, waardoor een metabolomische studie doorheen de ganse
koffieverwerkingsketen mogelijk was. Over het algemeen is de na-oogstverwerking van
koffie een dynamisch en complex proces, gedurende hetwelk de microbiële activiteiten
en het endogeen metabolisme van de koffiebonen gelijktijdig plaatsvinden en elkaar
beïnvloeden. Deze studie wees uit dat de activiteiten door melkzuurbacteriën van zeer
grote betekenis waren, samen met het endogeen koffieboonmetabolisme, zoals hun
anaeroob metabolisme en kiemingsachtige activiteiten, waarbij koolhydraten, organische
zuren, vrije aminozuren en chlorogeenzuren betrokken waren, onder diverse abiotische
stressfactoren (zuurstofgebrek en droogtestress). Het omschakelen van de
verwerkingsmethoden of het wisselen van de verwerkingsparameters kon de
metabolische samenstelling van de proceswaters en (groene) koffiebonen wijzigen,
hetgeen impact had op zowel de microbiële activiteiten als het endogeen metabolisme
van de koffiebonen. Zo had de fermentatieduur een grotere impact op de koffiekwaliteit
in vergelijking met de toepassing van ontgomming in plaats van ontpulping van de
koffiebessen of de toepassing van een onderwaterdompeling van de gefermenteerde en
gewassen koffiebonen. Dientengevolge laat de fijnregeling van de verwerkingsparameters
een grote marge voor kwaliteitsverbetering, in het bijzonder aangaande het sensorische
profiel van de gebrouwen koffie.
Daaropvolgend werd deze kennis geïmplementeerd om een startercultuur op basis van
melkzuurbacteriestammen te ontwikkelen die de koffiefermentatiestap kon valoriseren
en de koffiekwaliteit verbeteren. Meerdere koffie-autochtone stammen werden
geselecteerd en gescreend in een nieuw koffiegom-simulatiemedium en de kandidaatstammen werden geïmplementeerd in klein- en grootschalige koffieverwerkingsproeven
op plantages in Ecuador en Brazilië met lokaal beschikbare koffievariëteiten. Op basis
van de startercultuurprestaties, de koffieboonsamenstelling en de sensorische kwaliteit
van de gebrouwen koffies, leverde het onderzoek twee melkzuurbacteriestartercultuurformuleringen op, die gebruikt kunnen worden om de koffiekwaliteit te
verbeteren alsook specifieke sensorische toetsen in de gebrouwen koffie.

