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Ingrediënt & Product

Het eiwitgehalte van producten verhogen 
kan niet zomaar. Er ontstaan sensorische 
en textuurgerelateerde gebreken, zoals 
een dik, taai, rubberachtig en droog 
mondgevoel. De uitdaging ligt daarom in 
de bereiding van eiwitverrijkte levens-
middelen die nog steeds aantrekkelijk 

zijn voor consumenten. Onderzoekers 
van het NIZO Protein Centre, die werk-
zaam zijn binnen het kader van Top Insti-
tute Food and Nutrition (TIFN), hebben 
de eigenschappen van compacte eiwit-
deeltjes bepaald om zo sensorische 
gebreken door eiwitverrijking op te los-
sen voor drie voedselsystemen: dranken, 
gels en vaste stoffen.
 
Streefwaarden bepalen
De onderzoekers hebben allereerst pro-
ducten die momenteel verkrijgbaar zijn 
sensorisch onderzocht. Daarmee hebben 
zij streefwaarden bepaald voor intacte 
eiwitconcentraties die een toename van 
20% vertegenwoordigen ten opzichte van 
de huidige eiwitgehalten.      

Het doel was de bereiding van:
– een eiwitrijke drank met 12% intacte 

wei-eiwitten die vloeibaar blijft gedu-
rende de pasteurisatie en geen teke-
nen van bezinking vertoont geduren-
de de opslag;

– een smeerbare gel met 20% intacte 
wei-eiwitten;

– een eiwitrijke reep met 35% intacte 
wei-eiwitten die zacht/kauwbaar is en 
niet harder wordt gedurende de 
opslag. 

De uitdaging
De moleculaire oorzaak van sensorische 
gebreken bij eiwitverrijkte levensmidde-
len is de neiging van eiwitten om te 
aggregeren en netwerkstructuren te vor-
men. In traditionele voedselproducten op 
basis van eiwitten zijn deze netwerkinter-
acties van eiwitten wenselijk. Destabilisa-
tie van in water oplosbare eiwitten kan 
optreden door veranderingen in de pH-

waarde, bijvoorbeeld bij yoghurt, enzy-
matische modificatie, bijvoorbeeld bij 
kaas, of door warmtebehandeling, bij-
voorbeeld bij de verwarming van eieren. 
Naarmate de kwaliteit van de oplossende 
omstandigheden afneemt, neemt de 
thermodynamische drijvende kracht voor 
interactie tussen eiwitten toe, waardoor 
aggregaten ontstaan en, bij een voldoen-
de hoge concentratie, een netwerk-
structuur wordt gevormd. 
Netwerkvorming treedt alleen op als het 
aanwezige eiwit gevoelig is voor destabi-
lisatie en fysisch of chemisch kan reage-
ren met de andere aanwezige eiwitten. In 

Wetenschappers vinden steeds meer bewijs dat diëten met veel eiwitten kunnen helpen bij het 

bestrijden van obesitas. Vergeleken met de andere biomoleculen, vetten en koolhydraten, hebben 

eiwitten een sterker verzadigend effect en een lagere netto metaboliseerbare energie dan vetten 

en koolhydraten. 

Eiwitverrijking:  
gezond én lekker

Figuur 1. Schematisch overzicht van deeltjesbereiding, van boven naar beneden:  
nanoscopisch geaggregeerde deeltjes (NA), gemicroparticuleerde wei-eiwitten (MPP)  
en microgeldeeltjes (MGP). 

‘Drie deeltjes op eiwitbasis zijn 
vergeleken in drie 
modelsystemen’

Tabel 1. Overzicht van eigenschappen van deeltjes.

Code Beschrijving Grootte Reactiviteit Volume

NA Nanoscopische aggregaten 30-200 nm Laag n.v.t.

MGP Microgels 1-10 μm Gemiddeld Gemiddeld

MPP Microdeeltjes 12 μm n.v.t. Laag
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dit project is een fractie van het eiwit dat 
aanwezig was in de voedselmodelsyste-
men voorbehandeld om de gevoeligheid 
voor destabilisatie te verlagen en/of de 
interactie met andere aanwezige eiwitten 
te beperken. 

Eiwitoplossingen voor eitwitproblemen
Het basisconcept was een deel van de 
aanwezige eiwitten te gebruiken om het 
sensorische ‘probleem’ op te lossen dat 
werd veroorzaakt door de overige eiwit-
ten. Hiervoor werden compacte eiwit-
deeltjes bereid die de netwerkvorming 
van matrixeiwitten konden voorkomen. 
Omdat de specifieke sensorische uitda-
ging voor elk modelsysteem anders was, 
gold dit ook voor de ideale deeltjesoplos-
sing. Het doel was om de kenmerken van 
het ideale deeltje voor elk systeem te 
bepalen.
Onderzoekers hebben drie typen voorbe-
handelde eiwitdeeltjes ontwikkeld: nano-
scopische aggregaten, microgeldeeltjes 
en gemicroparticuleerde wei-eiwitten. 
Nanoscopische aggregaten werden gese-
lecteerd als een relatief chemisch reage-
rend type eiwitdeeltje, waardoor de inter-
actie tussen het deeltje en de matrix-
eiwitten zou toenemen. 
Microgeldeeltjes konden daarentegen 
worden bereid met een zeer dichte gege-
leerde binnenkant, maar worden gecoat 
met een omhulsel dat de inwendige 
eiwitten zou ‘beschermen’ of mogelijk 
deactiveren. Microdeeltjes vormden het 
andere uiterste van volledig gedeacti-
veerde eiwitten, en zouden fungeren als 
inert vulstof of mogelijk als breekpunt in 
de eiwitmatrix.
– Nanoscopische aggregaten (NA) wer-

den bereid door wei-eiwitisolaten in 
water oplosbaar te maken, te verwar-
men en vervolgens te drogen. Door de 
concentratie bij de verwarming en het 
tijd-/temperatuurprofiel aan te pas-
sen, konden aggregaten worden ont-
wikkeld met verschillende niveaus van 
chemische reactiviteit. 

– Microgeldeeltjes (MGP) werden 
bereid door wei-eiwitisolaten in water 
oplosbaar te maken, deze oplossing te 
emulgeren tot een water-in-olie-emul-
sie, de deeltjes te verwarmen om ze te 
geleren, de deeltjes te centrifugeren 
om ze uit de oliefase te verwijderen, 
de deeltjes te wassen met een oplos-
sing van een tweede eiwit (voor het 
omhulsel), vervolgens te wassen met 
water, en tot slot tot een poeder te 
vriesdrogen. 

Wetenschap

Eiwitverrijking:  
gezond én lekker

Figuur 2. Sensori-
sche scores van het 
mondgevoel poede-
rig bij dranken met 
25% eiwitten van 
diverse typen deel-
tjes.

Figuur 3. Sensori-
sche scores van het 
mondgevoel poede-
rig bij gels met 25% 
eiwitten van diverse 
typen deeltjes.

Figuur 4. Sensori-
sche scores van het 
mondgevoel ruw bij 
repen met 25% 
eiwitten van diverse 
typen deeltjes.

– Tot microdeeltjes gevormde wei-eiwit-
ten (MPP) werden ontwikkeld door 
wei-eiwitisolaten bij hogere concen-
traties in water oplosbaar te maken, 

ze te verwarmen om een gel te vor-
men, en vervolgens de gelstructuur af 
te breken, de deeltjes in de oven te 
drogen en te vermalen tot een poeder. 
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zien dat de oplossing voor waargenomen 
sensorische gebreken in eiwitrijk voedsel 
zeer sterk afhankelijk is van het systeem. 
Bij de verrijking van eiwitdranken moe-
ten de deeltjes compact zijn, maar niet 
bezinken. Chemisch reagerende nano-
aggregaten zijn effectief om geroerde 
gels zachter te maken. Dichte microgel-
deeltjes zorgen voor een lagere aanvan-
kelijke stevigheid van eiwitrepen. Door 
kennis van de optimale eigenschappen 
van dichte eiwitdeeltjes kan de voedsel-
industrie dus ingrediënten ontwikkelen 
en produceren voor goed smakend, 
eiwitrijk voedsel. 

reep. Nanoscopisch geaggregeerde deel-
tjes (NA) bleken de aanvankelijke hard-
heid van de repen te vergroten (figuur 6).
Microgeldeeltjes (MGP) verminderden de 
aanvankelijke hardheid, maar resulteer-
den na 28 dagen opslag in dezelfde hard-
heid als bij het referentiemonster. Gemi-
croparticuleerde deeltjes (MPP) lieten 
een aanvankelijke hardheid zien die ver-
gelijkbaar was met het referentiemon-
ster, maar tijdens de opslag ontwikkelde 
de hardheid zich minder. In dit modelsys-
teem droegen zowel microgel- als micro-
deeltjes bij aan het mondgevoel ruw, een 
sensorisch gebrek (zie figuur 4).

Toepassingsgerichte oplossingen
Door het inzetten van eiwitparticulering 
kan NIZO duidelijk maken welke deel-
tjeskenmerken optimaal zijn voor elk 
type voedselcategorie. Door drie deeltjes 
op eiwitbasis te vergelijken in drie 
modelsystemen, laten de onderzoekers 

Figuur 1 biedt een schematisch overzicht 
van de drie processen; tabel 1 bevat een 
samenvatting van de eigenschappen van 
de deeltjes. 

Dranken drinkbaar houden
Dranken werden bereid met in totaal 12% 
aan wei-eiwitten en 8% aan sacharose, 
gepasteuriseerd bij 90°C. Toen alle eiwit-
ten werden toegevoegd als oorspronke-
lijk (niet-gedenatureerd) wei-eiwitiso-
laat, geleerden de dranken constant bij 
verwarming. Na 3% van de oorspronkelij-
ke eiwitten te vervangen door voorbehan-
delde eiwitdeeltjes, konden vloeibare 
dranken met een lage viscositeit worden 
bereid. Nanoscopisch geaggregeerde 
deeltjes (NA) geleerden op vergelijkbare 
wijze als het referentiemonster. Dranken 
die werden bereid met microgeldeeltjes, 
bleven vloeibaar en behielden na verwar-
ming een viscositeit van minder dan 10 
Pa•s (Pascal-seconde). 
Dranken met gemicroparticuleerde wei-
eitwitten (MPP) vertoonden ook een 
schijnbaar lage viscositeit (< 10 Pa•s), 
maar hierbij werd tijdens de meting 
bezinking uit de suspensie waargeno-
men. De sensorische resultaten bevestig-
den dat de dikte van de dranken kon 
afnemen door deeltjes toe te voegen, zie 
figuur 2. Bij microdeeltjes (MPP) nam de 
beleving van het mondgevoel poederig 
toe, maar bij de microgeldeeltjes (MGP) 
werden geen negatieve sensorische 
gebreken waargenomen (zie figuur 2).

Smeerbare gels
Smeerbare, geroerde gels werden bereid 
met in totaal 20% aan eiwitten, waarna 
de pH werd aangepast tot 5,7 en ze 10 
minuten op 80°C werden verwarmd. 
Eiwitdeeltjes werden getest door 5% van 
de oorspronkelijke eiwitten te vervangen 
door deeltjes. De stevigheid van de gel 
nam vooral af door de nanoscopisch 
geaggregeerde deeltjes (NA). Microgel-
deeltjes (MGP) deden de stevigheid van 
de gel licht toenemen. De nanoscopisch 
geaggregeerde deeltjes lieten geen aan-
zienlijke toename van het mondgevoel 
poederig zien bij dit modelproduct 
(figuur 3). 

Zachte, kauwbare repen
Eiwitrepen werden bereid met een deeg-
mixproces op 60°C. Bij eiwitrijke repen 
met een totaal eiwitgehalte van 35%, had 
de vervanging van 8,75% van de deeltjes 
door oorspronkelijke wei-eiwitten een 
aanzienlijke invloed op de textuur van de 
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Figuur 5. Com-
pressiekracht (ste-
vigheid) van gels 
bereid met 25% 
eiwitten van diverse 
typen deeltjes.

Figuur 6. Maximale 
compressiekracht 
(hardheid) van 
repen bereid met 
25% eiwitten van 
diverse typen deel-
tjes.
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