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Waterkefir is een relatief onbekende traditioneel gefermenteerde drank, die gemaakt
wordt door inoculatie van een mengsel van water, suiker en gedroogde vijgen met
waterkefirkorrels. Na anaerobe incubatie bij kamertemperatuur gedurende twee tot
vier dagen wordt de vloeistof gescheiden van de korrels door te zeven. De korrels
kunnen hergebruikt worden om een volgend fermentatieproces te starten via
terugfermentatie. De vloeistof is een zure, bruisende, licht zoete en laag alcoholische
drank met een fruitige smaak en geur. Bij aanvang van de huidige studie was het
waterkefirfermentatieproces nagenoeg nog onbegrepen. Daarom werden veranderingen in de natte en droge massa aan waterkefirkorrels, de waterkefirkorrelaangroei, de pH-evolutie, de microbiële soortdiversiteit over de tijd en/of populatiedynamica, het substraatconsumptieprofiel en het metabolietproductieverloop
gedurende laboratorium- en industriële fermentatieprocessen, uitgevoerd via terugfermentatie onder verschillende procescondities, bestudeerd. In bepaalde gevallen
werden de experimentele data beschreven door middel van mathematische
modellen. Tevens werden de waterkefirkorrels visueel beoordeeld, hun microbiële
kolonisatie door middel van scanningelectronenmicroscopie onderzocht en hun
densiteit en chemische samenstelling bepaald. Melkzuurbacteriën (MZB) en gisten
waren de meest voorkomende micro-organismen gedurende de fermentatie. Van
zodra een korrelinoculum werd toegevoegd aan de vloeistof, bereikten de levende
celaantallen in de vloeistof en op de korrels stabiele waarden. Steeds waren meer
MZB-cellen dan gistcellen aanwezig, zowel in de vloeistof als op de korrels, maar
de gisten (producenten van ethanol en glycerol) waren metabolisch actiever dan de
MZB (producenten van melkzuur, azijnzuur en mannitol). De fermentatiesnelheid
werd vooral beïnvloed door de incubatietemperatuur en de levende celaantallen van
het korrelinoculum. Ook de hoeveelheid korrelinoculum toegevoegd aan de fermentatie had een impact op deze snelheid, daar het grootste deel van de levende cellen
en metabolische activiteit steeds geassocieerd was met de korrels. Desalniettemin
kwam substantiële metabolische activiteit voor in de vloeistof. Bijgevolg kon een
waterkefirfermentatieproces ook met een vloeistofinoculum gestart worden,
niettegenstaande het aan halve snelheid van een vergelijkbaar proces geïncouleerd
met korrels verliep. De sleutelmicro-organismsen waren Lactobacillus paracasei,
Lactobacillus nagelii, Lactobacillus hilgardii en Saccharomyces cerevisiae, maar
andere micro-organismen konden ook aanwezig zijn, afhankelijk van het inoculum
en de procescondities. Azijnzuurbacteriën (AZB) konden goed gedijen onder aerobe
fermentatiecondities, hetgeen resulteerde in hoge azijnzuurconcentraties. Bifidobacterium aquikefiri, dat tijdens de huidige studie als een nieuwe soort beschreven
werd, werd voor het eerst geïsoleerd en gekarakteriseerd. De aanwezigheid ervan
werd bepaald door het inoculum. De microbiële soortdiversiteit van waterkefir werd
beïnvloed door de nutriëntconcentratie, het type fruit, de terugfermentatietijd, het
spoelen van de korrels tijdens terugfermentatie en de incubatietemperatuur
gedurende de fermentatie. De natte massa korrels nam gewoonlijk toe tijdens de
fermentatie. De korrelaangroei werd evenwel bepaald door het korrelinoculum maar
nam af onder hoge zuurtestress, een te lage calciumconcentratie en hoge nutriëntconcentraties. De korrelaangroei kon gecontroleerd worden door partiële vervanging
van sucrose door glucose en/of fructose, waarbij glucose sneller verbruikt werd dan
fructose. De aromaverbindingen met potentiële impact waren de hogere esters, maar
hun concentraties daalden wanneer AZB prolifereerden.

