
Geen soja, geen tarwe, maar erwten
gebruikte Lynn Heng als grondstof voor
Novel Protein Foods (NPF’s, plantaardige
vleesvervangers). De Singaporeaanse
promovenda voerde haar onderzoek naar
geur- en smaakaspecten van erwten uit
binnen het multidisciplinaire project
PROFETAS. Vanuit technologische en
maatschappelijke invalshoeken wordt
hier kennis vergaard over de productie
van duurzame NPF’s.

Aantrekkelijk
Waarom is onderzoek naar geur en smaak
zo belangrijk? Heng heeft hierover duide-
lijke ideeën: “Geur en smaak spelen een
belangrijke rol bij de keuze van voedings-
middelen door de consument. In eerste
instantie is het de geur die bepaalt of een
product aantrekkelijk is om te eten. Geur
is als een belofte en schept een bepaalde
verwachting. Als voedsel lekker ruikt, ver-
wacht je ook dat het goed smaakt. Dat
geldt ook voor NPF’s. En NPF’s concurre-
ren met vlees, dat juist om zijn geur en
smaak wordt gewaardeerd. Het is dus
een basisvoorwaarde dat de erwten-
NPF’s een aantrekkelijke geur en smaak
hebben. Daarnaast moeten vleesvervan-
gers een ‘bite’ hebben die op vlees lijkt.”

Waarom erwten?
Soja is een bekende eiwitbron voor het
maken van vleesvervangers, maar Heng
heeft gewerkt met erwten. “Het voordeel
is dat die gewoon in Nederland groeien.
Erwten bevatten twintig tot dertig pro-
cent eiwit. Dat maakt ze geschikt voor
NPF’s, want die hebben een eiwitgehalte
van vijftig tot zestig procent. Bovendien
lijkt erwteneiwit op moleculaire schaal op
soja-eiwit en is zodoende een kansrijk
alternatief.”
Als onderzoeksobject zijn erwten interes-
sant omdat er nog weinig publicaties
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Wetenschap

De Singaporeaanse
Lynn Heng: “Meer
onderzoek is nodig naar
de interactie tussen bit-
tere componenten uit
erwten en erwteneiwit.” 

Mits aandacht voor off flavour:
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de natieve saponinen was een gepuzzel
omdat vooral DDMP-saponinen erg labiel
zijn.”
Voordat erwten daadwerkelijk kunnen
worden toegepast in NPF’s, is volgens
Heng meer onderzoek nodig. “Mijn con-
clusie is dat erwten bruikbaar zijn in
NPF’s als eiwitbron en drager van smaak,
als alternatief voor soja. In mijn onder-
zoek heb ik alleen met erwteneiwitten en
-aroma’s gewerkt en niet met erwten-
NPF’s. Meer onderzoek is nodig naar de
interactie tussen bittere componenten uit
erwten en erwteneiwit.”
Heng adviseert ook meer sensorisch on-
derzoek: “We willen nauwkeuriger inzicht
in het niveau van bitterheid dat waar-
neembaar is. En in de verschillende bele-
ving van bitter tussen verschillende per-
sonen.”
Binnen PROFETAS werken collega’s van
Heng aan andere aspecten van erwten,
zoals de textuur en genetische modifica-
tie van de eiwitcompositie van de erwt.

Europa
Hoewel Heng vier jaar onderzoek deed
aan NPF’s is ze zelf geen echte fan: “Ik
vind de Europese producten wel oké, al
koop ik ze niet vaak. De kwaliteit van
NPF’s in Singapore is slechter, daar heb-
ben ze geen smaak. Maar ik ben geen
vegetariër en persoonlijk houd ik meer
van de smaak van vlees. Bovendien zijn
vleesvervangers vaak duurder dan vlees.“
Na een studie in Singapore en Groot-Brit-
tannië en een promotieonderzoek in
Nederland zet Heng haar internationale
carrière voort. Binnenkort gaat ze werken
als flavour-specialist bij Nestlé in Frank-
rijk. Ze zal zich bezig houden met ijs, ook
een product waarin eiwitten en smaak
een belangrijke rol spelen.

Als extra maatregel adviseert Heng de
toevoeging van aromacomponenten die
de bittere smaak maskeren. “Om een
aantrekkelijk NPF te produceren, zijn
sowieso een aantal aroma’s nodig. Een
maskerend aroma kan daar eenvoudig
aan worden toegevoegd. Dat is waar-
schijnlijk een goedkoper alternatief dan
het verwijderen van de bittere compo-
nenten.”
Naast de niet-vluchtige aromacompo-
nenten bevatten erwten ook vluchtige
aromacomponenten zoals aldehyden,
ketonen en alcoholen, die na oxidatie uit
vetzuren kunnen ontstaan. Dit soort ver-
bindingen geven aanleiding tot de ‘boon-
achtige’ smaak die veel op soja gebaseer-
de producten hebben. Omdat erwten
minder vetzuren bevatten dan soja, zal
de rol van deze verbindingen geringer
zijn dan bij gebruik van soja.

Gepuzzel
Heng heeft veel aandacht besteed aan
het ontwikkelen van meetmethoden.
Saponinen bijvoorbeeld zijn lastig te
detecteren. “Je kunt niet klakkeloos de
methode uit een artikel over sojabonen
kopiëren naar erwten. Ook bij gebruik
van hetzelfde gereedschap, zoals een
HPLC, moet je je eigen werkwijzen ont-
wikkelen. Op het oog kleine aspecten als
omgevings- en extractietemperatuur blij-
ken van wezenlijk belang. Het vinden van
een goede methode voor de isolatie van
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over zijn verschenen. Dat is ook de reden
dat Heng heeft gewerkt met gezuiverde
eiwitten. “In de industrie worden uit kos-
tenoverwegingen minder zuivere eiwit-
preparaten gebruikt, maar ik heb bewust
gekozen voor gezuiverde eiwitten. Zo
krijg ik meer kennis over de eiwitten in

erwten en een beter inzicht in interacties
met bijvoorbeeld smaakcomponenten.”

‘Greeny taste’
Een probleem bij het gebruik van erwten
in een vleesvervangend product is de
‘greeny taste’, de kenmerkende plantaar-
dige smaak die ongewenst is in vleesver-
vangende producten. Daarop heeft het
onderzoek van Heng zich geconcen-
treerd. Twee saponinen, saponine B en
DDMP-saponine, bleken belangrijke bit-
tere niet-vluchtige aromacomponenten.
Saponinen kunnen worden omschreven
als triterpenoiden met suikerketens. Bei-
de erwtensaponinen zijn bitter, maar in
een paneltest is saponine B minder bitter
beoordeeld dan DDMP-saponine. Het
gehalte aan DDMP-saponine varieert van
0,7 tot 1,5 g/kg in 16 verschillende erw-
tenrassen. “Tot op zekere hoogte kun je
de erwtensoort aanpassen aan het ge-
bruik wat betreft gewenste bitterheid. Wil
je erwten bijvoorbeeld gebruiken op piz-
za’s, dan kun je beter een niet-bittere
variant kiezen.”
DDMP-saponine is labiel en wordt mak-
kelijk omgezet in saponine B, bijvoor-
beeld bij het verhogen van de tempera-
tuur boven de 45°C en bij een hoge of
lage pH. “Als je hiermee rekening houdt
bij de productie van NPF’s, kun je zorgen
dat vooral de minst bittere saponine aan-
wezig is.”

Annemarie Barbier-Schenk

Lynn Heng: “Je bedenkt een hypothe-
se voor een onderzoeksonderwerp.
Vanuit die hypothese ga je op zoek
naar literatuur over gelijksoortige
onderwerpen. Bij het uitvoeren van
het onderzoek blijkt dat je niet exact
dezelfde experimenten kunt doen als
beschreven in de literatuur. De om-
standigheden zijn nooit gelijk. Zo zijn
bijvoorbeeld experimenten beschre-

ven voor soja niet geschikt voor erw-
ten. Dus de theorieën uit de literatuur
geven alleen een denkrichting aan
voor het ontwikkelen van nieuwe me-
thoden en experimenten. Uiteindelijk
zijn de experimenten die we zelf heb-
ben ontwikkeld en uitgevoerd bepa-
lend voor het verdere verloop van het
onderzoek.”

Stelling: Theory guides, experiment decides.
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