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Product en ontwikkeling

Industriële eiwitten worden aan voedingsmiddelen en dranken

toegevoegd om het product smaak, structuur, stabiliteit en

andere kwaliteitseigenschappen te geven. Onderzoek leidt

voortdurend tot verbetering van deze functionele eigenschap-

pen. Maar het accent verschuift: industriële eiwitten, of daaruit

verkregen peptiden en hydrolysaten, worden onderzocht op hun

gezondheidsbevorderende effecten.

Industriële eiwitten, peptiden en hydroly-
saten kunnen de bloeddruk verlagen,
overgewicht bestrijden, darminfecties
voorkomen en sporters sneller laten her-
stellen na een topprestatie. (Toekomsti-
ge) toepassingen lopen daarmee uiteen
van sportdrank tot medicijn en ook in
functional foods zullen eiwitten hun weg
vinden. Kortom, nieuwe, kansrijke toe-
passingen van industriële eiwitten dienen

zich aan. Struikelblok is in veel gevallen
nog de te beperkte wetenschappelijke
onderbouwing van de effecten. Toch zijn
er al tal van producten op de internatio-
nale markt, zo viel te beluisteren op het
symposium ‘Industriële eiwitten: Func-
tionele en voedingskundige eigenschap-
pen’, dat de NVVL op 2 december in
Wageningen organiseerde.

Onderbouwing beperkt
Gert-Jan Schaafma van TNO Voeding
noemde een reeks uiteenlopende
gezondheidsbevorderende effecten waar-

van wordt vermoed en onderzocht of bio-
actieve eitwitten, peptiden en hydrolysa-
ten deze hebben: bevorderen van de
darmfunctie, verhogen van de weerstand
en positieve effecten op het zenuwstelsel,
de cognitieve functies, hart- en bloedva-
ten en het antioxidatieve systeem. Tege-
lijkertijd wees hij er op hoe moeilijk het is
om die (vermeende) bioactiviteit bij de
mens aan te tonen omdat er altijd zo veel
factoren tegelijkertijd in het geding zijn.
TNO Voeding ontwikkelde een in vitro-
bepaling als alternatief voor de (gangba-
re) verteerbaarheidsbepaling met ratten.
Deze methode blijkt meer representatief
te zijn voor de bepaling van de werkelijke
vertering van de eiwitten door de mens.
Schaafsma: “Bij bioactieve peptiden bij-
voorbeeld gaat het om een bepaalde
volgorde van aminozuren die inactief is in
het oorspronkelijke eiwit en die bijzonde-
re eigenschappen heeft na te zijn vrijge-
komen door proteolytische activiteit. Een
eindstandig C- of N-aminozuur is daar-
voor cruciaal. Dat moet dan in het
lichaam wel intact blijven!”

Hersteldrank
Omdat eiwitten een hogere verzadigende
werking hebben dan koolhydraten en
vetten, zouden ze een rol kunnen spelen
in de actuele problematiek rond overge-
wicht. Een relatie tussen eiwitsamenstel-
ling en verzadigende werking is echter
nog onbekend, zodat dit vooralsnog 
(verre?) toekomstmuziek is.
Over de rol van eiwitten, en dan meer
specifiek eiwithydrolysaten, in sportvoe-
ding is meer bekend. DSM Food Special-
ties ontwikkelde binnen het innovatie-
programma ‘Athens 2004’ een herstel-
drank voor het Nederlands Olympisch
team dat caseïnehydrolysaat bevat. Het

drankje verbetert het herstel van atleten
met 5%, zo vertelde principal scientist
Luppo Edens van DSM. Dit is het gevolg
van een daling van de glucosespiegel die
optreedt ongeveer 15 minuten na het
nuttigen van het drankje. Maar hoe moei-
lijk dergelijke effecten te bewijzen zijn,
blijkt ook hier. Statistisch is het gemeten
resultaat niet significant. De nieuwe
sportdrank is uitsluitend bestemd voor
de Nederlandse atleten.

Niet bitter meer
Het hersteldrankproject paste in het veel
grotere innovatieprogramma van DSM op
het terrein van de eiwithydrolysaten. De
ontrafeling van het genoom van Aspergil-
lus niger leidde binnen dat programma tot
zo’n 200 nieuwe proteases, waarvan er
ongeveer 70 interessant kunnen zijn voor
industriële productie. Want via enzymati-
sche hydrolyse kunnen specifieke eiwit-
componenten worden verkregen met een
bepaalde functionaliteit. Zo is een proli-
nespecifiek protease ontdekt dat ontbit-
terende activiteit heeft. De ongelooflijk
bittere smaak van eiwitsubstraten
beperkt namelijk het gebruik ervan in tal
van toepassingen. “Door dit enzym, dat
ook wordt toegepast in de nieuwe her-
steldrank, is een nieuwe generatie hydro-
lysaten verkregen”, aldus Edens (zie ook
VMT 21, 2003, p. 35).

Bestrijding ziekten
Gaat DSM met gisten en schimmels uit
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Functies  in voedingsmiddelen
Functioneel: verbeteren van textuur, stabili-
teit, viscositeit, elasticiteit, gel-, film- en
schuimvorming, emulgerende werking, vet-
en waterbindend vermogen et cetera;
Sensorisch: verbeteren van smaak en 
textuur;
Processing: verbeteren verwerkbaarheid in
proces;
Nutritioneel: voedingswaarde verhogen en
positief effect op de gezondheid. 

Bioactieve eiwitten, peptiden en
hydrolysaten zullen hun weg vinden in

functional foods

DSM Food Specialties ontwik-
kelde voor het Nederlands
Olympisch team een herstel-
drank op basis van caseïnehy-
drolysaat. De hersteldrank zal
door ingrediëntenleverancier
DSM als zodanig niet op de
markt worden gebracht. 
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van een microbiologische bron voor
industriële eiwitten, DMV International
gebruikt de dierlijke grondstof melk.
Onderzoek en ontwikkeling op het ter-
rein van gezondheidsbevorderende effec-
ten vindt langs drie lijnen plaats:
bestanddelen die in kleine hoeveelheden
in wei en melk aanwezig zijn, bioactieve
peptiden en specifieke aminozuren.
Lactoferrine komt op ppm-niveau in melk
voor. Directeur Nutrition & Health Jan
Steijns vertelde dat naast de (bekende)
antivirale en antimicrobiële werking van
lactoferrine, onderzoeksresultaten wijzen
op eigenschappen als regulering van het
immuunsysteem en specifieke cellulaire
functies. De antivirale eigenschappen
worden tevens onderzocht in relatie tot
anti-HIV-activiteit, zo meldde René Floris
van NIZO food research. Door chemische

modificatie zou die werking van lactofer-
rine enorm kunnen worden versterkt.
Ook andere bioactieve eiwitten uit melk
zijn betrokken in NIZO-onderzoek in
deze strijd tegen AIDS.
Ter bestrijding en het voorkomen van
hart- en vaatziekten is in Japan een mid-
del op basis van het bloeddrukverlagen-
de bioactieve peptide caseïnefosfolipide
(vrij) verkrijgbaar. Steijns gaf aan dat een
dergelijk supplement ook goed toepas-
baar is als ingrediënt in functional foods.
In de richting van medicijnen leidt het
onderzoek naar met het aminozuur cys-
teïne verrijkte hydrolysaten die zouden
kunnen helpen om leverbeschadiging
veroorzaakt door paracetamolgebruik te
herstellen. Wat het toekomstig onder-
zoek betreft, verwacht Steijns meer aan-
dacht voor groeifactoren uit melk, omdat
deze specifieke eiwitcomponenten een
rol kunnen spelen in de behandeling van
tumoren bij kankerpatiënten.

Functionaliteit
Sinds de FDA in 1999 in de VS de gezond-
heidsclaim voor soja-eiwit goedkeurde
voor de vermindering van het risico op
hart- en vaatziekten, is dit industriële eiwit
van plantaardige oorsprong daar uiterma-
te populair. Onderzoek gaat voort, nu naar
positieve effecten op diabetes en Alzhei-
mer. Daarnaast zijn de inspanningen
gericht op het verbeteren van de functio-
nele eigenschappen van het voedingsmid-
deleningrediënt. Kleur, smaak en textuur,
de bekende aandachtspunten, worden ver-
beterd. Dit leidt tot soja-ingrediënten die
in hogere concentraties toepasbaar zijn.
Een relatief nieuw plantaardige eiwit dat

juist om de goede functionele eigenschap-
pen in zwang raakt, is lupine. Smaak, geur
en kleur zijn neutraal. Lupine-eiwitten
kunnen worden geëxtraheerd zonder hit-
tebehandeling zodat er geen coagulatie
van het eiwit optreedt. Verder is lupine
zeer goed oplosbaar in water en is het een
uitstekende emulgator. Andreas Wasche
van het Fraunhofer Institut in Freising,
Duitsland, voegde eraan toe dat er over
enige tijd een nieuwe productrange op
basis van ontvet lupine beschikbaar komt
voor voedingsmiddelen met een laag vet-
gehalte. Namen werden niet genoemd,
maar een joint venture van een startende
Duitse firma en een gerenommeerd Zwit-
sers bedrijf gaat deze producten naar alle
waarschijnlijkheid op de markt brengen.

Novel protein foods
Producten op basis van plantaardige
eiwitten kunnen vlees(eiwitten) vervan-
gen. Gebeurt dit op grote schaal, dan valt
met deze novel protein foods veel milieu-
winst te behalen en is de wereldbevol-
king veel beter te voeden. Vlees is name-
lijk een inefficiënte eiwitbron: er is ruim
drie kilogram plantaardig eiwit nodig om
een kilogram vleeseiwit te verkrijgen.
Onderzoek naar novel protein foods
startte uiteindelijk pas in 2000 via het
programma Profetas, nadat er sinds de
publicatie van het Brundtland-rapport
‘Our common future’ (in 1987) diverse
studies zijn uitgevoerd. Onderzocht is het
duurzaamheidsaspect, de technologi-
sche haalbaarheid (van eiwit uit erwten)
en de maatschappelijke wenselijkheid
van novel protein foods. Doel is tot
beleidsopties te komen, waaruit de poli-
tiek keuzes kan maken.
In de loop van 2004 worden de meeste
van de 14 Profetas-projecten afgesloten.
De aanbeveling is om verder te gaan met
toegepast onderzoek dat ook op andere
gewassen, zoals koolzaad, is gericht.

ron van gezondheid

Carina Grijspaardt-Vink

Informatie
De NVVL heeft de proceedings van het sympo-
sium uitgebracht in een Engelstalig boekje.
De uitgave is voor ¤ 15 te bestellen bij: NVVL-
secretariaat, Monique Paats, p/a DSM Food
Specialties, Postpunt 600-0245, Postbus 1,
2600 MA Delft, monique.paats@dsm.com. 

Bronnen voor industriële eiwitten
Plantaardig: soja, gluten, lupine, Teff, erwten, zonnebloemzaad, aardappelen
Dierlijk: wei, caseïnes, caseïnaten, eieren, collageen, gelatine
Microbiologisch: gisten en schimmels
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Melk.
Aspergillus Niger.

Soja.


