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Ingrediënt & Product

Peulvruchten zijn zo oud als de weg naar 
Rome. Ze worden in levensmiddelen wei-
nig gebruikt vanwege de lange kooktijd 
en de hogere prijs in vergelijking met 
(gemodificeerd) zetmeel uit granen. 
Technologische ontwikkelingen brengen 
verandering in de ongewenste lange ver-
hitting. De meerwaarde die ingrediënten 
op basis van peulvruchten hebben voor 
productontwikkelaars omdat ze aanslui-
ten bij gezonde en verantwoord geprodu-
ceerde voedingsmiddelen, nuanceert de 
hogere grondstofkosten.

Erwten, linzen en bonen
Peulvruchten zijn vlinderbloemigen. Hun 
wortels leven in symbiose met bacteriën 
die stikstof uit de lucht omzetten, zodat 

voor de teelt geen kunstmest nodig is. 
Erwten, linzen en bonen behoren tot de 
vlinderbloemigen. Sojabonen ook, maar 
in tegenstelling tot de andere soorten 
droge peulvruchten hebben die een hoog 
vetgehalte.
De groep peulvruchten gevormd door 
erwten, linzen en rode bonen bestaat 
voor 60% uit complexe koolhydraten en 
20-30% eiwit. De koolhydraten zijn com-

plex, waardoor deze gestaag in het 
lichaam worden opgenomen en zo bij-
dragen aan een stabiel bloedsuikergehal-
te. Vooral voor diabetici is dit een belang-
rijke eigenschap. Bovendien wordt 
geclaimd dat peulvruchten het risico op 
diabetes type 2 verminderen, evenals op 
hartziekten. Een aanzienlijk deel van de 
koolhydraten is resistent voor afbraak in 
de dunne darm. De resistente koolhydra-
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Er zijn ook toepassingen denkbaar, waarbij alleen de eiwit- of 
zetmeelfractie van peulvruchten gewenst is als ingrediënt in 
het productontwikkelingsproces. Na het inactiveren van de 
antinutritionele factoren zijn de eiwit- en zetmeelfractie van 
de peulvrucht te scheiden via een droge of natte scheiding. 
Bij een droge scheiding wordt het product eerst zeer fijn 
gemalen. Daarna worden door middel van een luchtstroom 
op basis van het verschil in soortelijke massa zetmeel en eiwit 
gescheiden. Bevat het meel minder dan 65% eiwit, dan wordt 
het een eiwitmeel genoemd. Bevat het meer dan 65% eiwit, 
dan is het een concentraat en bij meer dan 90% een isolaat.

Bij een natte scheiding wordt gebruik gemaakt van het ver-
schil in oplosbaarheid van de eiwitfractie bij een verschillende 
pH. Door middel van een base of een zuur wordt het eiwit-
deel opgelost, waarna het neerslaat wanneer de pH wordt 
terugbracht tot 4,5. Centrifugeren scheidt het neergeslagen 
eiwit van het opgeloste zetmeel, waarna de zuren en zouten 
worden verwijderd en het product gedroogd. 
Meel, concentraten en isolaten van peulvruchten zijn te koop, 
maar nog weinig bekend bij productontwikkelaars. Toepas-
sing kan interessant zijn in producten die een gezonder, duur-
zaam of glutenvrij karakter hebben. 

Meel, concentraat en isolaat

Peulvruchten: oud als de weg naar Rome, maar eigentijds als ingrediënt omdat ze aansluiten 
bij de trend naar gezonde en verantwoord geproduceerde voedingsmiddelen.
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ten zijn daarmee een voedingsbron voor 
vooral de goede bacteriën in de dikke 
darm.

Veel eiwit
Het hoge eiwitgehalte van peulvruchten 
is een pluspunt. Naast bouwsteen voor 
het lichaam draagt het bij aan een 
verzadigd gevoel. Als plantaardig eiwit is 
het een efficiënte voedingsbron, die geen 
CO2 uitstoot, maar bindt. Voor veel men-
sen die nauwelijks in hun voedselbehoef-
te kunnen voorzien, zijn peulvruchten 
een zeer belangrijke bron van (goed-
koop) eiwit. Voor deze doelgroep is van 
belang dat hun voedsel wordt aangevuld 
met methionine. Een essentieel amino-
zuur dat maar heel beperkt in een boon-
tje aanwezig is (maar bijvoorbeeld wel 
in vis, vlees, kaas, ei, rijst en volkoren-
brood). Voor mensen met gluten-
intolerantie bieden peulvruchten een 
alternatief. 

Technologie
Peulvruchten hebben een lange kooktijd. 
Ze bevatten verschillende antinutritione-
le factoren, zoals lectinen, tannine en 
fytinezuur, die door langdurige verhitting 
worden afgebroken. Twee nieuwe proces-
sen vinden inmiddels commerciële toe-
passing om de kooktijd te reduceren: 
infraroodstraling en extrusie.
Infraroodstraling verwarmt het product 
van binnenuit, waarbij de uiterlijke staat 
niet verandert. De boon blijft er dus 
bewerkt hetzelfde uitzien, maar mole-
cuulstructuren veranderen. Indien derge-
lijke met infrarood behandelde peul-
vruchten als grondstof worden verwerkt, 

is de resterende kooktijd afhankelijk van 
de soort peulvrucht; maar sterk bekort. 
In de meeste gevallen bedraagt de kook-
tijd maximaal 24 minuten.
Extrusie is een andere techniek die wordt 
toegepast. Worden op deze wijze behan-
delde peulvruchten als grondstof 
gebruikt, dan is de kooktijd gereduceerd 
tot maximaal twee minuten. Wel veran-
dert extrusie het product in een meel.

Nieuwe toepassingen
Toepassingen van peulvruchten als ingre-
diënt betreffen uiteenlopende producten. 
Velen claimen een positief gezondheids-
effect. Daarin ligt een belangrijke meer-
waarde van het gebruik van peulvruch-
ten. Daarnaast kan het ook functionele 
eigenschappen hebben, zoals het verbe-
teren van de textuur of waterbinding in 

producten met een verlaagd vetgehalte. 
Ook het duurzame karakter van de 
grondstof kan reden zijn voor de toepas-
sing. In de meeste gevallen wordt linzen- 
of erwtenmeel gebruikt. De tabel geeft 
een overzicht van een aantal nieuwe pro-
ducten in de Verenigde Staten en Canada 
waarin peulvruchten zijn verwerkt. 
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‘Infraroodbehandeling of 
extrusie verkorten de lange 
kooktijd’ 

Tabel 1. Toepassingen van peulvruchten als ingrediënt in voedingsmiddelen op 
de markten in de VS en Canada.

Toepassing Peulvrucht als ingrediënt Voordeel

Vlees Erwtenmeel Verbeteren van textuur bij een verlaagd vetgehal-

te, verhogen van kookrendement, vervangen van 

tarwemeel (waardoor glutenvrij), betere water-

binding bij 4% gebruik in worst met laag vetge-

halte.

Beslag en coatings Erwtenmeel Glutenvrij, betere hechting, vervangen van verdik-

kingsmiddelen, verhogen van vezel en eiwit 

gehalte.

Snacks Gepoft erwtenmeel Luchtige snacks op basis van 100% erwtenmeel. 

Glutenvrij, verhoogd vezelgehalte.

Crackers/ Tortilla’s Kievitsbonenmeel, linzen-

meel, erwtenzetmeel

Glutenvrij, laag vet, hoog eiwit, veel vezels.

Noedels en pasta Erwtenzetmeel,

Kikkererwtenmeel

Betere insulinewerking en darmgezondheid, meer 

vezels en eiwit.

Brood Erwtenzetmeel Verhoogd vezelgehalte in volkorenbrood.

Pasta’s van de Italiaanse fabrikant Barilla, 
waarin onder meer linzen- en kikkererwten-
meel zijn verwerkt zodat het een meergra-
nenproduct is en een hoog eiwitgehalte als-
ook ALA omega-3 wordt geclaimd.

Beanitos chips gemaakt met het meel van 
kievitsbonen. Alle voordelen van het gebruik 
van peulvruchten worden op de verpakking 
vermeld, zoals lage glycemische index, hoog 
vezel- en eiwitgehalte en glutenvrij.
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