
Onderscheid tussen chocolade en ‘dieetchocolade’ 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we chocolade onderscheiden van ‘dieetchocolade’? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Scheidingstechnieken, filtratie, filtraat, residu, verdamping 

 

b. Materiaal + stoffen  

Verschillende soorten chocolade, aceton, veiligheidsbril, een erlenmeyer van 100ml, een 

glazen staaf, een kookplaat, een thermometer, filtreerpapier, afzuigfles, afsluitingen, 

waterstraalpomp, bekerglas van 50ml, balans, 50ml 70-80°C heet water, papieren doekjes, 

trechter, erlenmeyerkolf van 100ml, bekerglas van 100ml 

 

c. Opstelling (foto) 

 

 

d. Veiligheid 

i. Etiketten 

Aceton 
CH3COCH3  

  

Gevaar CAS 67-64-1 



H 225-319-336-EUH066 P 210-233-305+351+338 

 
 

Water 
H2O  

  

 CAS 7732-18-5 
  

  

 

ii. H/P zinnen 

Aceton: H225-319-336 EUH066 en P210-233-305 + P351 + P338 

Water: / 

 

iii. WGK code 

Aceton: 1 

Water: 0 

 

iv. COS brochure 

 

 

 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

1. Weeg zo goed mogelijk 1 gram chocolade af. 
2. Weeg het filtreerpapier. 
3. Weeg de erlenmeyer. 
4. Breng 30ml aceton in de erlenmeyer. 
5. Verwarm het tot 50°C met behulp van een warmwaterbad en de thermometer. 

Gebruik hiervoor in geen geval de brandbare stof. Let erbij op dat de thermometer 
niet de bodem van de erlenmeyer raakt. 

6. Laat de chocolade zo goed mogelijk tijdens het roeren oplossen in de warme 
aceton.  

7. De suspensie wordt met een waterstraalpomp, afsluitingen en porseleinen 
afzuigtrechter met onderdruk gefiltreerd. Zorg dat de pomp traag ingesteld is. 
Anders worden ook niet opgeloste stoffen doorgelaten. De rest kan met 
opgewarmde aceton uit de filter gespoeld worden. 

8. Beschrijf het uitzicht van het filtreerpapier (je legt het eventueel in een 
porseleinen schaaltje.) en het filtraat. 

9. Laat de aceton verdampen en weeg de rest van het filtraat. 
 

1. Verwarm iets meer dan 50 ml water in de erlenmeyerkolf op tot 70-80°C. 
2. Neem een leeg bekerglas, meet zijn massa en noteer het. 
3. Vouw het filtreerpapier uit proef 1 zoals u ziet en leg het in de trechter. 

 



 
 

4. Giet het water in kleine hoeveelheden in de filter. 
5. Vang de oplossing in het gewogen bekerglas op. 
6. Leg het filtreerpapier terug in het porseleinen schaaltje. 
7. Zet het bekerglas en het filtreerpapier bij een temperatuur van 60°C gedurende 

het volgende uur (minstens over nacht) in de droogkast. 
 

8. Neem het bekerglas en het filtreerpapier uit de droogkast. 
9. Weeg het bekerglas. Let op de ontwikkeling van een verschil tussen de massa van 

het zojuist gewogen bekerglas en het pas gewogen bekerglas en noteer de 
verschilwaarde. 

10. Bepaal de massa van de suikers die in het bekerglas voor handen is. 
11. Bereken het procent van het aantal suikers in de chocolade. 
12. Tel nu de massa van de vetten, die je in proef 1 berekend hebt, en de net 

berekende massa van de suikers in chocolade samen. 
13. Trek de waarde van de massa af van de chocoladeportie. De uitkomst geeft de 

massa van de rest uit het filtreerpapier aan. 
14. Waaruit bestaat de rest? 
15. Geeft de samenstelling van de onderzochte chocolade in procenten. 
16. Vergelijk de waarde met waarden van het internet of geschikte literatuur. Let op 

dat je waarden bekijkt van de door jouw onderzochte chocoladesoort. 
 

b. Waarneming 

Ik merk dat er veel meetfouten voorkomen bij deze werkwijze 

 

4. Reflecteren 

a. Besluit 

In het eerste deel van de proef gaan we chocolade laten smelten in aceton. Dit doen we 

omdat aceton vet oplost en wij willen het vet scheiden van de chocolade. Daarna filteren 

we het mengsel. Hierbij zal de aceton en het vet van de chocolade die opgelost is in de 

aceton, door de filter lopen. De onopgeloste delen blijven achter in de filter, het is het 

residu. Om de massa van het vet te meten, moet de aceton uit het mengsel. Dit doen we 

door de aceton te laten verdampen. Nu hebben we de massa van het vet ten opzichte van 

de massa van het stuk chocolade en kunnen we het percentage vet berekenen. 

In het tweede deel laten we warm water door dezelfde filter als in deel 1 lopen. Hierdoor 

zal de suikers uit de chocolade oplossen in het water en mee door de filter lopen. Het 

filtraat bevat dus suikers en water. Door het in de droogkast te plaatsen zal het water 

verdampen en blijft enkel de suikers over. Je kan de massa van de suikers bepalen en ook 

dit in een percentage ten opzichte van de totale massa van het stuk chocolade plaatsen. 

 



b. Koppeling aan leerplan/nen 

VVKSO: 1ste graad in A-stroom 

 

VVKSO: 2de graad in wetenschappen 

 

 

VVKSO: 3de graad in wetenschappen 

 

B1  Voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel een geschikte 

scheidingstechniek voorstellen en verklaren op welke eigenschap die 

scheiding is gebaseerd. 

W1 

C3 

B2  Op basis van gegevens een mogelijk scheidingsschema voorstellen 

voor een eenvoudig en herkenbaar mengsel. 

SET5 

Wenken 

Als scheidingstechniek liefst filtratie, extractie en chromatografie laten ervaren omdat 

deze technieken meermaals aan bod komen bij het werken aan de 

onderzoekscompetentie. Voorzie voor chromatografie eventueel als alternatief de 

scheiding en identificatie van voedingskleurstoffen. 

Het is geenszins de bedoeling om alle mogelijke scheidingstechnieken te behandelen. Het 

bestuderen van scheidingstechnieken zou niet meer dan 1 lestijd in beslag mogen nemen. 

De leerlingen moeten vooral de principes begrijpen waarop de scheidingstechnieken 

gebaseerd zijn. Proefondervindelijk en via macrovisuele modellen wordt verduidelijkt dat 

de overgang van mengsel naar zuivere stof (scheiden) een fysisch sorteren van stoffen 

betekent en dat de bedoeling het isoleren van zuivere stoffen is om o.a. de eigenschappen 

ervan te kunnen bestuderen. De destillatie van rode wijn is in dit verband didactisch zeer 

waardevol. 



 

 

c. Bronnen 

i. Literatuur 

http://www.conatex.com/mediapool/versuchsanleitungen/VAD_Chemie_Kakao-und-
Schokolade.pdf  
http://www.elsenbruch.info/ch7_down/Station_Fettgehalt_von_Schokolade.pdf 
http://www.essef.be/images/documenten/HandleidingChemicali%C3%ABn.pdf 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

 In deze proef kunnen heel wat meetfouten gemaakt worden. Je moet zorgen dat 

de maatbeker waar je het filtraat gaat in doen, gewogen wordt. Door het mengsel 

en/of filtraat in een ander bekerglas over te gieten, verlies je stoffen. 

Deze proef kan je best niet op deze manier aanpakken. 

 Je kan deze proef misschien beter doen door het vetpercentage en het 

suikerpercentage apart te bepalen. Gebruik verschillende stukken chocolade en 

verschillende filters. Hierdoor moet je de oplossingen minder vaak overgieten in 

een ander glaswerk. 

 

  

http://www.conatex.com/mediapool/versuchsanleitungen/VAD_Chemie_Kakao-und-Schokolade.pdf
http://www.conatex.com/mediapool/versuchsanleitungen/VAD_Chemie_Kakao-und-Schokolade.pdf
http://www.elsenbruch.info/ch7_down/Station_Fettgehalt_von_Schokolade.pdf
http://www.essef.be/images/documenten/HandleidingChemicali%C3%ABn.pdf


 


