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Technologie & Techniek

In voedingsmiddelen worden veel func-
tionaliteiten van het product bepaald 
door de structuur en de textuur van het 
product: mondgevoel door de stevigheid 
van een product, en hoe het product zich 
gedraagt tijdens het kauwen; smaak-
beleving door de snelheid en intensiteit 

waarmee aroma’s en tastants uit de 
voedingsmiddelmatrix vrijkomen en onze 
tong en neus bereiken. 
Door in te spelen op de lengte van 
blootstelling aan voedingsmiddelen in 
de mond en de snelheid waarmee de 
voeding van de maag naar de darm gaat, 

kan de verzadiging worden veranderd. 
In al deze gevallen is de afbraak van de 
structuur tijdens consumptie belangrijk 
voor de daaropvolgende perceptie van de 
textuur bij de consument. 

Electrospinnen
Tijdens het maken van een product 
worden microstructuren bepaald door 
bijvoorbeeld het homogeniseren van een 
emulsie, het verhitten en aggregeren 
van eiwitten, het inkloppen van lucht en 
vergelijkbare processen. De structuren 
bestaan uit bolletjes: oliedruppels, eiwit-
deeltjes, luchtbellen.
Er zijn eigenlijk geen industriële proces-
sen bekend die leiden tot microstructu-
ren die bijvoorbeeld staafvormig of fibril-
lair zijn op deze micrometer schaal. En 
toch zouden deze structuren interessant 
kunnen zijn, omdat bekend is dat deze 
leiden tot heel andere texturen. Zo wordt 
bijvoorbeeld de ‘bite’ van vlees veelal 
verklaard door de vezel-achtige micro-

structuur. Daarnaast is bekend dat staaf-
vormige colloïden veel efficiënter zijn als 
verdikkers vergeleken met bolvormige. 
In de afgelopen vijftien jaar is er veel 
onderzoek opgestart vanuit de polyme-
ren en de biomedische wereld op het 
gebied van electrospinnen, waarbij fibril-
len en draden worden gemaakt die vaak 
maar 1 micrometer dun zijn, en soms 
zelfs wel 10x dunner (< 100 nanometer). 
Dit zou dus een technologie kunnen zijn 
die ons in staat stelt nieuwe structuren 
en texturen voor de voeding te maken. 

Hoogspanning
Het basisprincipe en een basisopstelling 
van electrospinnen is relatief eenvou-
dig, zie figuur 1. Met behulp van een 
doseerpomp wordt er een druppel poly-
meeroplossing gevormd aan de naald 
van een injectiespuit. Deze naald wordt 
vervolgens onder hoogspanning gezet, 
waardoor de druppel gepolariseerd en 
uitgerekt wordt. Wanneer de kracht van 

Electrospinnen maakt het mogelijk om draden te maken van polymeer materiaal die slechts 

1 micrometer dik zijn, of zelfs dunner. Recent onderzoek maakt duidelijk dat dit ook kan met 

voedingsingrediënten, hetgeen nieuwe toepassingen van deze ingrediënten mogelijk maakt. 

Hierbij valt te denken aan structuren en texturen die gekoppeld zijn aan een ander mondgevoel, 

maar ook aan het encapsuleren van waardevolle ingrediënten bij lage temperaturen, zoals 

flavours en micro-organismen. Welke kansen levert dit de industrie?
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Figuur 1. Schematisch overzicht van een basisopstelling voor electrospinnen.

Hoog-
spanning

‘Electrospinnen heeft het voor-
deel dat het kan worden uitge-
voerd bij lage temperaturen’ 
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de vervorming groter is dan de grensvlak-
spanning van de druppel, zal er een jet 
gevormd worden van polymeeroplossing 
die naar de geaarde collector getrok-
ken wordt. Tijdens dit vliegproces vindt 
na enige tijd een buigingsinstabiliteit 
plaats, waardoor de jet in spiralen gaat 
ronddraaien. Daarnaast wordt de jet 
steeds verder uitgerekt en steeds dun-
ner. Hierdoor verdampt het oplosmiddel, 
en onder de juiste condities wordt er 
een draad gevormd die de collector ver-
volgens opvangt. Deze draden zijn heel 
dun, veelal in de ordegrootte van een 
micrometer, en regelmatig zelfs onder de 
100 nanometer. Dit is dunner dan draden 
die op meer conventionele manieren 
gemaakt kunnen worden: die zijn meest-
al tientallen micrometers dik. 

Ook voor de voeding?
Uitgebreid experimenteren heeft uit-
gewezen dat het vormen van fibers ook 
mogelijk is met food-grade ingrediënten 
vanuit food-grade oplosmiddelen. In de 
literatuur is al een eerste inventarisatie 
gemaakt door Kriegel et al. en Schauer & 
Schiffmann (1, 2). Dit hebben de NIZO-
onderzoekers verder uitgewerkt tot een 
breed spectrum van polysacchariden 
(3). Het blijkt nog niet eenvoudig om 
de juiste randvoorwaarden te definiëren 
waaraan een oplossing moet voldoen 
om spinbaar te zijn. De algehele fysica 
achter het fenomeen electrospinnen 
is zeer ingewikkeld, waarbij specifieke 
karakteristieken als overlap-concentratie 
en rekviscositeit van de polysaccharide-
oplossingen de sleutel vormen voor het 
spinbaar zijn. 
Vanuit onderzoek bij NIZO aan polysac-

chariden en eiwitten is geconcludeerd 
dat deze levensmiddeleningrediënten 
grofweg in drie categorieën kunnen 
worden ingedeeld, naar hun gedrag in 
electrospinnen. De eerste categorie bevat 
ongeladen polysacchariden, zoals pul-
lulaan en dextraan, en eiwitten, zoals 
gelatine en het maïseiwit zeïne, die goed 
spinbaar zijn. De tweede categorie bevat 
ongeladen en geladen polysacchariden 
die weliswaar een jet vormen, maar waar-
bij geen draden worden gevormd. De jet 
breekt op in druppels, waarbij de drup-
pels als deeltjes op de collector komen. 
De derde, en grootste, categorie bevat 
globulaire eiwitten en polysacchariden 
die vaak geladen zijn en die bij relatief 
lage concentraties reeds geleren. Deze 
systemen vormen geen jet, ongeacht de 
hoogspanning die op het systeem wordt 
gezet. De druppel vormt vrijwel direct bij 
het verlaten van de injectiespuit een gel 
die de jet-vorming tegengaat. 
Al met al is hier wel een startpunt gecre-
eerd waarmee de toepassingen voor de 
voeding onder handbereik komen. Nu 
rest de vraag welke benefits er gekop-
peld kunnen worden aan deze nieuwe 
structuren.

Nieuwe structuren
Onder de juiste omstandigheden kunnen 
fibrillaire dan wel bolvormige structuren 
gemaakt worden via electrospinnen. Het 
type polymeer in de oplossing in combi-
natie met het oplosmiddel is cruciaal, en 
daarnaast is de concentratie en de tem-
peratuur van het polymeer belangrijk. 
Wanneer de concentratie van polysac-
chariden in de oplossing laag is, kan het 
zijn dat er geen fibers worden gevormd, 

maar dat zich alleen druppels of deeltjes 
vormen. Bij hogere concentraties, typisch 
meer dan 10x de overlapconcentratie,  
kunnen vervolgens onder de juiste 
omstandigheden wel draden gevormd 
worden. In het overgangsgebied ligt 
ook nog een regime waarbij er draden 
gevormd worden, waarin deeltjes inge-
bed zijn. Een voorbeeld van draden en 
van deeltjes is weergegeven in figuur 2, 
gesponnen vanuit dextraan-oplossingen 
van respectievelijk 30 en 40% in water. 

Nieuwe kansen
Het in beginsel kunnen maken van deze 
nieuwe structuren daagt de levensmid-
delenwereld uit om naar geschikte toe-
passingen te zoeken. Eén van de opties 
is om te kijken naar het fabriceren van 
fibrillaire eiwitproducten, die mogelijk 
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Figuur 3. Ge-encapsuleerd flavour olie in pullulaan-
draden. 

Figuur 2. Twee typen structuren die gevormd zijn vanuit respectievelijk 30% (links) en 40% (rechts) dextraan-oplossing.
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oproepen die, samen met ons, dit traject 
willen vervolgen, om deze technologie 
tot volwassenheid en winstgevendheid te 
brengen. 

Dit werk is mede mogelijk gemaakt door de 
Kenniswerkersregeling van het Agentschap.nl, 
in samenwerking met de vakgroep Fysische en 
Colloïdchemie van de Universiteit Utrecht.
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resultaat worden genoemd. Het lijkt erop 
dat deze manier van water onttrekken 
aan micro-organismen veel minder scha-
delijk is voor het organisme vanwege de 
lage temperaturen, en veel minder ener-
gie kost dan de standaard vriesdroogme-
thodiek. Verdere optimalisatie door het 
toevoegen van stabiliserende ingrediën-
ten (wat met sproeidrogen gewoonlijk is) 
zal nog hogere waarden mogelijk maken. 

Ontwikkeling
Electrospinnen zal nieuwe ontwikkelin-
gen in de voedingsmiddelenindustrie 
mogelijk kunnen maken, variërend van 
structuur- en textuurverbeteraars, tot een 
nieuwe vorm van encapsuleren en dro-
gen. Tegelijkertijd staat de technologie 
voor de voeding nog in de kinderschoe-
nen: er zal nog het een en ander uitge-
zocht moeten worden. Dit laatste houdt 
ook in dat er nog vele mogelijkheden 
zijn om een octrooipositie op te  bou-
wen. Hierbij willen we graag bedrijven 

het goede mondgevoel van vlees kunnen 
benaderen. Alleen het maken van een 
draadstructuur is hiervoor echter niet 
afdoende. Deze draadstructuur moet 
ook gefixeerd kunnen worden, zodat het 
niet direct oplost wanneer het in contact 
komt met bijvoorbeeld water. Cross-
linking reacties zijn voor de levensmid-
delen wel bekend, maar niet eenvoudig 
toe te passen op deze lengteschaal. 
Daarnaast is er ook het punt dat het niet 
eenvoudig is om eiwitten te spinnen. 
Meestal manifesteren eiwitten zich niet 
als uitgevouwen kluwen polymeren maar 
eerder als bolletjes. Door de eiwitten 
eerst te ontvouwen alvorens te spinnen, 
is het soms wel mogelijk om eiwitdraden 
te maken. Als derde punt is er nog de 
opschaling van het proces. Om dit soort 
bulkproducten te fabriceren moeten vele 
draden tegelijkertijd gesponnen worden, 
waarbij we in de orde van (vele) tiendui-
zenden naalden moeten denken.

Pullulaandraad
Een andere optie voor geschikte toe-
passingen van deze technologie is het 
gebruik voor het maken van encapsu-
laten van hoog-toegevoegde waarde 
ingrediënten. Ten opzichte van andere 
encapsulatie-technologieën heeft elec-
trospinnen het voordeel dat het uitge-
voerd kan worden bij lage temperaturen, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld sproei-
drogen of fluidized bed coaten. In figuur 
3 is een microscopische beeldopname 
weergegeven van ge-encapsuleerde 
flavour-olie, gesponnen in een pullulaan-
draad. De oliedruppels zijn duidelijk 
zichtbaar als oplichtende deeltjes in de 

draden. Wanneer deze draden in contact 
worden gebracht met water, krijgt men 
een burst-release van de flavour, doordat 
de draden vrijwel onmiddellijk oplossen. 
Een tweede voorbeeld van encapsulatie is 
het spinnen van micro-organismen (zoals 
melkzuurbacteriën en probiotica). Eerste, 
verkennende experimenten bij NIZO heb-
ben uitgewezen dat er ruim 50% over-
leving is. Wanneer dit wordt vergeleken 
met sproeidrogen kan dit een zeer goed 

‘Met electrospinnen kunnen we 
nieuwe structuren en texturen 
voor voeding maken’
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De technologie van electrospinnen staat voor voeding nog in de kinderschoenen.
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