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Ingrediënt & Product

Alle sprekers op het congres Protein Tech-
nology innovations benadrukten de 
behoefte aan een ander eetpatroon. Vol-
gens de Verenigde Naties moet de voed-
selproductie per 2050 worden verdub-
beld om aan de consumptievraag te vol-
doen. Land, water en natuurlijke 
hulpbronnen vormen de beperkingen om 
deze productie te halen. Er dreigt een 
watertekort in China, het Midden-Oosten 

en Noord-Afrika. Bovendien worden 
mineralen zoals stikstof en fosfor steeds 
schaarser. De productie van dierlijke 
eiwitten vergt meer land in vergelijking 
met plantaardige varianten. 
Tijdens het congres, jaarlijks georgani-
seerd door de organisatie Bridge2Food, 
bleek dat plantaardige eiwitten de dierlij-
ke variant nog lang niet van de troon 
kunnen stoten. De consumptie van plant-

aardige eiwitten neemt toe, vooral in de 
westerse wereld. Maar er zijn nog vele 
uitdagingen voordat eiwitten uit een 
plantaardige bron kunnen concurreren 
met vlees. 

Vocabulaire
Volgens Rob Hamer, director research 
van Unilever, moeten voor de verdere 
ontwikkeling van plantaardige eiwitten 
stappen worden gemaakt op moleculair, 
mesoscopisch en productniveau. Hamer 
benadrukt dat plantaardige eiwitten net 
als vetten een uitgebreidere vocabulaire 
moeten krijgen op moleculair niveau. Hij 
geeft als voorbeeld linolzuur; dit vet heet 
ook C18:2 of cis, cis-9-12 octadecadienoic 
acid. “Ook soja-eiwit moet op deze 

manier op moleculair niveau worden ont-
rafeld.” 
Op mesoscopisch niveau moeten reologi-
sche eigenschappen worden vervangen, 
zoals elasticiteit. Op productniveau moet 
de smaak en textuur worden verbeterd.

Textuur
Planten bevatten meer koolhydraten ver-
geleken met vlees. Deze geven producten 
gemaakt van plantaardige eiwitten een 
droog mondgevoel. Daarnaast is tijdens 
de opwerking van eiwitten meestal een 
verhittingsstap nodig waardoor de eiwit-
ten hun functionaliteit verliezen. Boven-
dien verbruikt de opwerking veel water 
en energie. De ontwikkeling van milde 
processen zijn van belang om plantaardi-
ge eiwitten duurzaam op te werken. Een 
alternatieve winningsmethode voor 
plantaardige eiwitten is droge fractione-
ring, zo meldt professor Remko Boom 
van Wageningen UR. Het voordeel is dat 
er geen grote hoeveelheden water wor-
den verbruikt. Bovendien blijven de eiwit-

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest in 

plantaardige eiwitten voor humane consumptie. Maar ook de 

categorie dierlijke eiwitten, die sterk groeit in buitenlandse 

markten, blijft niet stil zitten. Daarnaast staat het gebruik van 

eiwitten uit algen en insecten steeds meer in de belangstelling. 

Ook mengvormen worden belangrijker, maar elke categorie 

heeft zo zijn eigen uitdagingen.

Zowel ontwikkeling in plant-
aardige als dierlijke eiwitten

‘De vraag naar vismeel is groter 
dan het aanbod’

Varken is na kip de belangrijkste bron voor dierlijk eiwit.
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ten actief. De methode is aangetoond 
voor erwt en mais en wordt getest voor 
soja en lupine. In het proces wordt de 
grondstof – bijvoorbeeld soja – bevroren, 
gemalen en gescheiden.

Vleesalternatieven
De laatste jaren bestormen steeds meer 
vleesvervangers gemaakt van plantaardi-
ge eiwitten de markt. Beeter van produ-
cent Ojah maakt vleesalternatieven van 
getextureerde soja. Ook Solae brengt 
vleesvervangers van soja op de markt. 
Volgens Morten Hoffmann Kyed, global 
application group leader EU van Solae, 
zijn er verschillende drijfveren voor de 
afname van de Europese vleesconsump-
tie waarvan voedselveiligheidsissues, 
gezondheid en ethische bezwaren de 
belangrijkste zijn.
Hoffmann Kyed verwacht dat vleesver-
vangers mainstream zullen worden en 
dat de verwachte verkoop zal stijgen met 
15% tussen 2010 en 2015. Dit biedt een 
enorm potentieel voor de introductie van 
vleesvrije producten. Hij verwacht dat de 
concurrentie tussen merken van vlees-
vrije producten zal toenemen en dat die 
merken die smaakvol, gemak en gezond-
heid combineren het meest succesvol 
zullen zijn. 

Vlees
Fred Beekmans, directeur R&D en kwali-
teit van VION Ingredients, pleit voor de 
acceptatie van vlees. Zijn pleidooi? 
“Gebruik de bijproducten zo nuttig 
mogelijk.” Een kip bestaat voor 60% uit 

vlees en 40% uit bijproducten, een koe 
uit 58% vlees en 42% bijproducten en 
een varken uit 66% vlees en 34% bijpro-
ducten. Daarnaast streeft de vleessector 
naar een efficiëntere productieketen. 
Volgens Jesper Dohrup, business unit 
manager eiwit bij AlvaLaval, is het varken 
de tweede bron (na kip) voor dierlijke 
eiwitten. 
Een andere optie is de combinatie van 
dierlijke en plantaardige eiwitten in 
bewerkte vleesproducten. Dit is een goe-
de manier om het vetgehalte van vlees-
producten te verlagen en om de prijs te 
verlagen als vlees duurder wordt. Solae 
ontwikkelde een ‘better for you’ burger 
op basis van soja en rundvlees. Parame-
ters van belang om deze burger te ont-
wikkelen waren: hoeveelheid water, ver-
houding van de verschillende eiwitten en 
de deeltjesgrootte, keuze voor emulgato-
ren en smaakstoffen, dikte en diameter 
van de burger en het zoutgehalte. Daar-
naast was de processing een belangrijke 
stap. Uit consumententesten bleek dat 
de burger op aspecten zoals kleur, smaak 
en sappigheid goed werd beoordeeld.

Alternatieve bronnen
Naast soja en vlees zijn er nog andere 
bronnen waar eiwitten uit gehaald kun-
nen worden. Een van deze grondstoffen 
is de alg. Volgens DTI zijn de eiwitten uit 
algen vooral voor toepassing in visvoer. 
De groeiende vraag naar vis zorgt voor 
een dreiging van de wilde visstand. Er 
wordt steeds meer vis gekweekt, die vis-
meel als voer krijgen. De vraag naar vis-

meel is groter dan het aanbod. De selec-
tie van algen met een hoog eiwitgehalte 
en groei-experimenten om het eiwitge-
halte te verhogen moet deze bron beter 
beschikbaar maken.   
Volgens Dohrup wordt de eiwitfractie uit 
olierijke zaden zoals zonnebloem en 
raapzaad te weinig gebruikt voor humane 
consumptie. Het grootste deel wordt ver-
brand of gebruikt als veevoer. De fractie 
bevat anti-nutritionele componenten 
zoals glucosinolaat en chlorofyl en die 
moeten eerst worden verwijderd.  
De eiwitten van verschillende bronnen 
zullen in toenemende mate beschikbaar 
komen. Nu wordt vooral soja gebruikt. 
Opkomende bronnen zijn: eiwitten van 
schimmels, erwten, lupine, aardappel, 
micro-algen, bladeren en jonge granen. 

Insecten zijn een alternatieve eiwitbron 
die de laatste tijd veel aandacht krijgt. 
Rob Hamer van Unilever pleit ervoor om 
op rationele wijze naar deze bron te kij-
ken en uit te zoeken of het op grote 
schaal is te kweken.

Zowel ontwikkeling in plant-
aardige als dierlijke eiwitten

Dionne Irving

‘Gebruik de bijproducten zo 
nuttig mogelijk’

Soja is een van de belangrijkste bronnen voor vleesvervangers. Lupine is een opkomende bron voor plantaardige eiwitten.


