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Wetenschap

Eiwitten zijn belangrijke ingrediënten. Het sturen van eiwitfunctionaliteit is essentieel voor uiteen-

lopende eigenschappen, zoals viscositeit, stevigheid, smaak, voedingswaarde en bioactiviteit.

Kennis op de gebieden van structureren, hydrolyseren en isoleren van eiwitten wordt ingezet om

voor de industrie producteigenschappen en processen te verbeteren.

De meeste voedingsmiddelen bestaan uit
koolhydraten, vetten en eiwitten. Ze leve-
ren ieder een eigen bijdrage aan de
eigenschappen van het eindproduct. Ook
de onderlinge interacties en ruimtelijke
verdeling die ontstaan tijdens formule-
ring en verwerking zijn van invloed.
In veel producten spelen eiwitten een
cruciale rol, zoals in het glutennetwerk in
brood, het caseïnenetwerk in yoghurt en
kaas, de gunstige aminozuursamenstel-
ling van melkeiwitten in babyvoeding, en
de bloeddrukverlagende werking van
eiwitfragmenten in bepaalde gefermen-
teerde zuivelproducten. Eiwitafhankelijke
producteigenschappen zijn in hoge mate
controleerbaar door de processtappen
structureren, hydrolyseren en isoleren.
Voor het bereiden van innovatieve pro-
ducten is het vaak noodzakelijk deze pro-
cesstappen te combineren of te integre-
ren.

Structureren
Textuur omvat een groep belangrijke
attributen van voedingsmiddelen, zoals
romigheid, zalvigheid en stevigheid.
Structuurelementen gevormd door eiwit-
ten spelen een belangrijke rol bij de per-
ceptie van textuur gedurende de con-
sumptie. Structuurelementen op basis

van eiwitten ontstaan ten gevolge van
denaturatie- en aggregatieprocesen.
Fundamentele en toegepaste kennis van
het denaturatie- en aggregatiegedrag,
het aangaan van interacties met andere
structuurelementen, en de rol van de

ruimtelijke verdeling van eiwitten tijdens
bereiding en verwerking, bewaren, en
consumeren (het reageren op deforma-
tie) is van belang bij het ontwikkelen van
voedingsmiddelen.
Een nieuwe technologie maakt het moge-
lijk de denaturatiestap in tijd te scheiden
van de aggregatiestap [1]. Hierdoor is het
mogelijk structuurelementen van cysteï-
ne bevattende eiwitten zoals wei-eiwitten
‘koud’ te structuren. Deze kennis wordt
onder andere toegepast in de bereiding
van nieuwe laagcalorische verdikkings-
middelen, en maakt de bereiding moge-
lijk van producten met behoud van hitte-
gevoelige bestanddelen, zoals smaak-

stoffen en vitamines. Tevens is het moge-
lijk om delicate texturen zoals surimi te
bereiden.
Yoghurt: Uit onderzoek op het gebied
van koude gelering bleek dat de covalen-
te netwerkvorming tussen structuurele-

menten van cysteïne bevattende eiwitten
ook onder zure condities kan plaatsvin-
den. Zo werd bijvoorbeeld in yoghurtmo-
delsystemen aangetoond dat de stevig-
heid van deze producten sterk afhanke-
lijk is van de vorming van zwavelbruggen
(figuur 1). Daarnaast werd aangetoond
dat, indien de bij de verhitting vrijgeko-
men reactieve thiolgroepen op eiwitten
chemisch worden geblokkeerd, de ste-
vigheid van de gevormde eiwitnetwerken
sterk werd gereduceerd. Dit betekent dat
het yoghurtbereidingsproces beter kan
worden gecontroleerd en dat er moge-
lijkheden zijn om het proces efficiënter te
maken.
Dit onderzoek toonde tevens aan dat
synerese (serumafscheiding) ook sterk
afhankelijk is van de mate van de vor-
ming van covalente bindingen (zwavel-
bruggen) in eiwitnetwerken. De serum-
afscheiding als gevolg van synerese
wordt in het algemeen niet door consu-
menten geapprecieerd en deze nieuwe
kennis biedt de mogelijkheid synerese te
voorkomen (figuur 2).
Films: Een nieuwe ontwikkeling is het
gebruik van eiwitten voor eetbare of bio-
afbreekbare films, encapsulaten en
coatings (figuur 2). Op dit moment kun-
nen wateronoplosbare flexibele films
worden gemaakt met een lage permeabi-
liteit voor aroma’s en zuurstof. Met deze
nieuwe films kan de shelf-life worden ver-
lengd van producten met vluchtige ingre-
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Eiwittechnologisch onderzoek heeft
geleid tot innovaties op de structure-
ring, hydrolyse en isolatie van voe-
dingseiwitten. Een multidisciplinaire
aanpak is vereist om optimaal de ver-
scheidenheid aan functionaliteiten
van eiwitten te kunnen benutten in
nieuwe innovatieve producten. Nieu-
we ontwikkelingen hebben geleid tot
het kunnen geleren van eiwitten bij
kamertemperatuur, het efficiënt iso-
leren van bioactieve peptiden, de pro-
ductie van hypoallergene hydrolysa-
ten en het valoriseren van afvalstro-
men.

Abstract
Protein technological research has
resulted in innovations in the fields of
structuring, hydrolysis and isolation
of food proteins. A multi-disciplinary
approach is a prerequisite to optimal-
ly utilize the large variety of protein
functionalities in novel innovative
products. New developments enabled
the gelation of proteins at ambient
temperature, the efficient isolation of
bioactive peptides, the production of
hypoallergenic hydrolysates and the
valorization of waste streams.



vmt | 5 november 2004 | nr 23 11

diënten, zoals aroma’s, en zuurstofge-
voelige ingrediënten, zoals vitamines.
Toekomstige oontwikkelingen: De laatste
jaren wordt steeds meer onderzoek
gedaan naar het gedrag van eiwitstructu-
ren tijdens kauwen en slikken (‘oral pro-
cessing’). Eiwitstructuren die tijdens
bereiding en bewaren stabiel moeten
zijn, moeten juist bij consumptie een

zekere instabiliteit vertonen voor de juis-
te smaak en textuur. Daarom richt het
onderzoek zich de komende jaren op het
gedrag van eiwitstructuren tijdens ‘oral
processing’. Hierdoor zal het in de toe-
komst beter mogelijk worden om eiwit-
ten gericht te structureren (maatwerk)
tot texturen met voor de consument
gewenste percepties.

Isoleren
Industriële eiwitten worden gewonnen
uit biologische bronnen, zoals melk,
zaden, bloed, aardappelen, kippenei-
eren, botten, vis en vlees. Deze eiwitpre-
paraten zijn vaak afkomstig uit reststro-
men van primaire industriële processen
zoals kaasmaken, productie van plant-
aardige oliën en van zetmeel. In het ver-
leden werden reststromen als veevoer of
afval verwerkt. Door de ontwikkeling van
betere scheidingsprocessen zoals mem-
braanfiltratie en chromatografische
scheidingstechnologieën werd de win-
ning van eiwitten economisch haalbaar.
Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling

van producten als wei-eiwitconcentraten
en soja-eiwitisolaten. Deze initiële win-
ning van eiwit uit afvalstromen resulteert
in een mengsel van zeer verschillende
eiwitten, met ieder een eigen functionali-
teit.
Verrijkte eeiwitpreparaten: Tegenwoordig
is het mogelijk om met verbeterde schei-
dingstechnieken individuele eiwitcompo-
nenten op een industriële en economisch
haalbare schaal uit deze mengsels te iso-
leren. Zo kunnen met α-lactalbumine of
β-lactoglobuline verrijkte preparaten
worden gemaakt die worden gebruikt
voor respectievelijk de humanisering van
babyvoeding en als structuurverbeteraar.
Daarnaast worden nu ook de eerste
‘minor components’, zoals lactoferrine,
op een rendabele manier uit wei gewon-
nen en vermarkt (zogenaamde functione-
le ingrediënten). Het is de verwachting
dat de huidige technologieën, voor een
belangrijk deel ontwikkeld voor de zui-
velindustrie, in de nabije toekomst zullen
gaan worden ingezet voor de isolatie van
eiwitfracties met verschillende functiona-
liteiten uit diverse eiwitstromen zoals
wei, soja, tarwe en ei.

Hydrolyseren
Door (gerichte enzymatische) hydrolyse
van eiwitten kunnen nieuwe eigenschap-
pen worden gecreëerd in eiwitmengsels.
Hierbij kan worden gedacht aan verbe-
terde vertering van gehydrolyseerde
eiwitten in babyvoeding, vermindering
van allergeniciteit door hydrolyse en ver-
betering van de opname van eiwitten in
sportdranken door prehydrolyse (tabel 1).
Bioactieve hydrolysaten: Door gerichte
hydrolyse van voedingseiwitten kunnen
eiwitfragmenten worden vrijgemaakt die
een grote verscheidenheid aan biologi-

ionaliteit

Fig. 2   Een voorbeeld van een op wei-eiwit
gebaseerde transparante flexibele film.

Fig. 3   De rest-IgE antigeniciteit in het retentaat en permeaat van een caseïnehydrolysaat
bereid volgens het NIZO-hydrolyseproces. De IgE antigeniciteit werd aangetoond met behulp
van een ELISA (zie inzet).
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Fig. 1   De afhankelijkheid van de stevigheid van zuur geïnduceerde melkgelen van de vorming
van zwavelbruggen tijdens het verzuren en bewaren (SH, reactieve thiolgroepen actief; SX,
reactieve thiolgroepen chemisch geblokkeerd).
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sche effecten kunnen bewerkstelligen
zoals bloeddrukverlaging, immuunstimu-
lering, stressreductie en antimicrobiële
werking.
Bioactieve peptiden met uiteenlopende
bioactieve werkingen [3] worden reeds
toegepast in allerlei producten en de ver-
wachting is dat deze markt sterk zal
groeien. Voorbeelden zijn: bloeddrukver-
lagende peptiden in yoghurtdranken en
in hydrolysaten, calciumbindende pepti-
den in tandpasta, lactoferricine in
kauwgom en het hydrolysaat PeptoPro,
een eiwitingrediënt met een herstelbe-
vorderende werking na intensieve spor-
tieve inspanning [4]. Een hersteldrank
met dit ingrediënt is door Nederlands
Olympisch team in Athene gebruikt. 
Ontbittering: Fragmenten van eiwitten
(peptiden) kunnen soms zeer bitter sma-
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ken. Een voorbeeld hiervan is het zoge-
naamde C-peptide, afkomstig van het
melkeiwit β-caseïne, dat als een interme-
diair gevormd wordt tijdens kaasberei-
ding. Voor veel toepassingen is dit onge-
wenst en daarom is een strategie ontwik-
keld om deze bittere peptiden te
identificeren en vervolgens te elimineren
of te maskeren (bijvoorbeeld door encap-
suleren). Op het gebied van eliminatie
van bittere peptiden heeft NIZO food
research specifieke adjunctstarters ont-
wikkeld die een enzymsysteem bezitten
om bitterpeptiden te degraderen. Deze
functionele starters zijn nu commercieel
verkrijgbaar bij CSK food Enrichment.
Innovatie ddoor ccombinatie: Vaak zijn voor
de ontwikkeling van nieuwe producten
en ingrediënten combinaties van de
boven beschreven technologieën nodig.
Hieronder staan enkele voorbeelden
beschreven.
Hypoallergeen hhydrolysaat: Omdat eiwit-
ten de leverancier zijn voor aminozuren
voor het lichaam, zijn deze biopolymeren
essentieel in het dagelijkse dieet. Eiwit-
ten kunnen, vooral bij baby’s en jonge
kinderen, allergische reacties veroorza-
ken. Uit onderzoek is gebleken dat
patiëntjes met koemelkallergie in princi-
pe allergisch zijn voor elk van de in koe-
melk voorkomende eiwitten. Daarom is
door NIZO food research een hydrolyse-
proces ontworpen waarbij selectief de
aanwezige epitopen (delen van een eiwit
die worden herkend door antilichamen
betrokken bij allergie) worden geëlimi-

neerd met behulp van een specifiek
enzym. Vervolgens worden de ongewens-
te eiwitfragmenten met een ultrafiltratie-
stap verwijderd (figuur 3). De antigenici-
teit van het product was lager dan alle
geteste commerciële preparaten [5].
Antimicrobiële ppeptiden: Recent is een
innovatieve technologie ontwikkeld voor
de isolatie van specifieke bioactieve
peptiden uit eiwitten (figuur 4). In deze
door NIZO food research gepatenteerde
methode worden specifieke eiwitten uit
een reststroom (bijvoorbeeld wei) gebon-
den aan een chromatografisch medium,
waarna in situ door gerichte enzymati-
sche hydrolyse actieve peptiden worden
gevormd [6]. Zo kan bijvoorbeeld in een
enkele stap selectief het kationische pep-
tide lactoferricine met een hoge zuiver-

heid worden gewonnen uit kaaswei door
gebruik te maken van een combinatie
van hydrolyseren en isoleren.
Food ggrade aaminozuren: Een voorwaarde
voor het toepassen van aminozuren in
voedingsmiddelen is dat deze op een
‘food grade’ manier zijn geproduceerd.
Daarom werd een proces ontwikkeld
waarbij door middel van enzymatische
hydrolyse gecombineerd met verschillen-
de isolatiestappen (membraanfiltratie en
chromatografie) aminozuren met een

Door hydrolyse van eiwitten kunnen
nieuwe eigenschappen worden
gecreëerd in eiwitmengsels

Functionaliteit van 
eiwithydrolysaat
– Bioactieve peptiden
– Hypoallergene hydrolysaten
– Ontbitteren van eiwitprepara-

ten
– Verbeterde fysische eigen-

schappen, zoals schuim/emul-
sievorming

– Food-grade productie van ami-
nozuren

– Oplosbaar maken van eiwitten
– Productie flavour blocks
– Verbeteren waterbinding

1. Concentratie 2. Hydrolyse 3. Selectieve elutie 

protease

chromatografisch
medium

actief peptide 

wei

Fig. 4   Methode voor de isolatie
van bioactieve peptiden uit eiwit-
ten. Hierbij worden specifieke
eiwitten uit een eiwitmengsel
gebonden aan een chromatogra-
fisch medium, waarna een enzy-
matische omzetting volgt waar-
bij het bioactieve peptide aan
medium blijft gebonden. Door
selectieve elutie kan tenslotte
het peptide worden gezuiverd,
ook op grote schaal (zie inzet). 
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hoge zuiverheid op een ‘food grade’ manier kunnen worden
bereid uit eiwitstromen. Deze technologieën zijn opgeschaald
tot pilot plant schaal (10 tot 1.000 kg). 
Nieuwe ttextuurvormers: Een voorbeeld waar isoleren, hydroly-
seren en structureren van belang zijn is de ontwikkeling van
stabiele aggregaten van het wei-eiwit a-lactalbumine. Door
middel van beperkte specifieke enzymatische hydrolyse van
gezuiverd a-lactalbumine kunnen stabiele fibrilaire aggregaten
worden gevormd (figuur 5), die vervolgens kunnen worden
gebruikt als textuurvormers. Op deze wijze kunnen onder ande-
re transparante gelen worden gemaakt. Dergelijke nieuwe
ingrediënten hebben een grote potentie als verdikkingsmiddel.
Eiwitten vormen een veelzijdige groep biopolymeren. Om de
vele verschillende functionaliteiten van eiwitingrediënten opti-
maal te benutten is kennis op de verschillende gebieden van
toegepaste eiwittechnologie, namelijk isoleren, structureren en
hydrolyseren essentieel om de vertaalslag naar functionele
ingrediënten en nieuwe innovatieve producten mogelijk te
maken.
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Fig. 5   Fibrilaire structuren gevormd door enzymatisch omzetting
van a-lactalbumine. Deze structuren kunnen vervolgens geleren tot
een transparante gel (zie inzet).
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Personalia

VWA
Bij de VWA zijn om de twee werkmaatschappijen, Keuringsdienst
voor Waren en de Rijksdienst voor Vee en Vlees, sneller te laten
integreren nieuwe sleutelfunctionarissen benoemd. Met ingang
van juni 2004 zijn André Kleinmeulman, Jos Goebbels en Jan Wil-
lem Duijzer benoemd. Kleinmeulman is beoogd directeur Dienst
Uitvoering VWA. Goebbels is beoogd directeur Directie Toezichts-
beleid en Communicatie en Duijzer zal de rol van directeur Direc-
tie Bedrijfsvoering op zich gaan nemen.
Ook zijn er per 1 september nieuwe regionale sleutelfunctionaris-
sen. John Tetteroo komt in regio Noord. Wim de Wit staat klaar
voor regio Oost. Albert Kuntze krijgt regio Zuid. Dirk Meijer gaat
naar Zuidwest en Luuk van Duijn neemt regio Noordwest voor zijn
rekening. Verder is Marianne Kuipers per 1 september aangewe-
zen tot plaatsvervangend sleutelfunctionaris van de Dienst Uit-
voering en is Wim van Eck per 1 januari benoemd tot hoofdinspec-
teur Levensmiddelen.

Tetra Pak
Dirk-Jan Stoppelenburg (37) is sinds 1 augustus de
nieuwe algemeen directeur van Tetra Pak Nederland.
Hij volgt Coert Grosse Hamberg op. Stoppelenburg
werkt sinds 1993 bij Tetra Pak. Vanaf 2001 was hij alge-
meen directeur in Vietnam. 

Sensus
Arthur van der Meijden (37) wordt medewerker van
het Europese commerciële team van Sensus. Hij zal de
functie van sales manager gaan bekleden. Sensus is
internationaal leverancier van ingrediënten.

Productschap Vis
Het Productschap Vis heeft een nieuwe directeur: mr.
Anne-Marike van Arkel (42). Zij is ook hoofd Juridische
zaken. Voorheen werkte Van Arkel als coördinator
Public affairs en wetgevingsadvisering bij de Neder-
landse Orde van Advocaten.

De zeven provinciën
Jentje de Boer (41) is benoemd tot bestuurslid van de
zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën. Vanaf 22
december zal hij in deze functie treden. Vanaf die datum wordt hij
ook benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van
Koninklijke Friesland Foods. De Boer heeft een melkveehouderij-
bedrijf in Cornjum.

WUR
Wageningen Universiteit heeft onlangs dr. H.A.P.
Urlings benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Ketenge-
stuurde Dierlijke Productie’. Urlings zal zich in het bij-
zonder richten op de ontwikkeling en inrichting van
kwaliteitssystemen in de dierlijke productiekolom.
Sinds april 2002 is Urlings directeur Kwaliteitszorg en
Milieu bij Dumeco.

Friesland Foods
Bij Koninklijke Friesland Foods verlaat Doede Vierstra
de concerndirectie. Hij was daar lid sinds 2000. Vierstra stapt over
naar Royal Wessanen, waar hij chief financial officer zal worden.
Wie Vierstra bij Friesland Foods op zal volgen is nog niet bekend.
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