Abstract van het doctoraatsonderzoek
Koffie is een van de meest alledaags geconsumeerde dranken in de wereld. Toch
is een kop koffie het eindproduct van een complexe procesketen. Deze keten
omvat het na-oogst verwerken, roosteren en brouwen van koffie.
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Het na-oogst verwerken van koffie wordt op de koffieplantage uitgevoerd na het
oogsten van de koffiebessen en levert groene koffiebonen op die kunnen
geroosterd worden. Gedurende deze na-oogst verwerking wordt een
fermentatiestap uitgevoerd. Dit fermentatieproces brengt interacties tussen de
microbiële activiteit en het endogeen koffieboonmetabolisme met zich mee en
resulteert in veranderingen in de structuur en samenstelling van de groene
koffiebonen. Daar nagenoeg alle koffie spontaan wordt gefermenteerd, worden
de microbiële activiteiten van deze processen uitsluitend uitgevoerd door wilde
bacteriën en gisten die afkomstig zijn uit de omgeving. Daar er echter geen
controle is over welke micro-organismen aanwezig zijn, kunnen deze
functionaliteiten soms niet optimaal uitgevoerd worden. Meer nog, ongewenste
microbiële gemeenschappen kunnen nadelige functionaliteiten uitvoeren, zoals
het produceren van ongewenste smaken en mycotoxines. Daarom is het cruciaal
om de microbiële dynamiek van na-oogstprocessen te begrijpen en strategieën
te ontwikkelen om dit spontane fermentatie-ecosysteem te beheersen.
Om het hiaat over hoe en waarom micro-organismen essentieel zijn voor de
productie van koffie te verhelpen, werden veldexperimenten uitgevoerd om
spontane koffie na-oogstprocessen op verschillende geografische locaties te
bestuderen. Zowel standaard- als lange fermentatietijden werden in deze naoogstprocesketen opgenomen. In al deze processen bleken melkzuurbacteriën
de predominante microbiële groep te zijn, in het bijzonder leuconostocs en
lactobacillen, zoals ontrafeld door zowel cultuur-afhankelijke als cultuuronafhankelijke microbiologische methoden. Hun groeidynamiek hing echter af
van omgevingsfactoren en de gebruikte koffievariëteit. Al deze opgebouwde
kennis werd geïmplementeerd om een startercultuur te ontwikkelen die de
koffiefermentatie zou kunnen controleren en zo de groene koffieboonkwaliteit
alsook de daarvan gebrouwen koffie verbeteren. Hiervoor werden meerdere
koffie-autochtone microbiële stammen geselecteerd, op laboratoriumschaal
gescreend in een nieuw koffiegom-simulatiemedium, bestudeerd aangaande
hun groei en metabolische activiteiten, en finaal geïmplementeerd in koffie naoogst-processen op kleine en grote schaal om zo hun potentieel als
startercultuur te valideren. Deze studie cumuleerde in twee melkzuurbacteriestartercultuurformuleringen die potentieel gebuikt kunnen worden voor het
verbeteren van de koffiekwaliteit en van specifieke sensoriële eigenschappen
van de gebrouwen koffie.

