
E iwithydrolysaten vormen een
belangrijke component in de
voeding van baby’s, kinderen,

ouderen en tegenwoordig ook van
sporters en mensen die willen afval-
len. Ze worden vooral gemaakt van
melk- en soja-eiwitten met behulp
van verschillende proteolytische
enzymen. Tijdens deze enzymatische
reactie worden de eiwitten afgebro-
ken tot veel kleinere peptiden die, als
het ware ‘voorverteerd’, gemakkelijk
opgenomen kunnen worden in het
maagdarmkanaal. Een ander voor-
deel is dat dankzij dit afbraakproces
eiwithydrolysaten ook nauwelijks
aanleiding geven tot allergene reac-
ties die bij intacte eiwitten nog wel
eens een rol kunnen spelen. Ook
beïnvloedt de enzymatische hydroly-
se allerlei fysisch-chemische produc-
teigenschappen zoals schuimvor-
ming, emulgerend vermogen, gele-
ringsreacties en de wateroplosbaar-
heid. De bittere smaak van hydrolysa-
ten vormt een belangrijk nadeel van
deze producten. 

Bijsmaken
De bittere smaak blijkt vooral afkom-
stig van sterk hydrofobe peptiden.

Het verminderen van de bittere
smaak met behulp van chromatogra-
fie of filtratie is relatief duur. Bij het
gebruik van exoproteases, enzymen
die de hydrofobe aminozuren van de
uiteinden van de peptiden verwijde-
ren, wordt het hydrolysaat weliswaar
minder bitter, maar ook de voedings-
waarde neemt af. De vrije aminozu-

ren die ontstaan leiden ook gemak-
kelijk tot ongewenste bijsmaken. 

Omdat peptiden met een sterk bit-
tere smaak vaak residuen van hydrof-
obe aminozuren bleken te bevatten,
gingen onderzoekers van DSM op
zoek naar een specifiek endoprotea-
se. Een combinatie van een bekend
endoprotease met dit specifieke end-
protease zou namelijk meer peptiden
met een hydrofoob aminozuur aan
het uiteinde moeten vormen en dus
leiden tot een minder bitter hydroly-
saat. 

Een grote verzameling stammen
van het food-grade micro-organisme
Aspergillus niger is getest op de aanwe-
zigheid van zulke specifieke endo-
proteasen. De enzymactiviteit is
getest onder zure condities bij een
temperatuur van 50°C. Na isolatie is
de aminozuurvolgorde van het speci-
fieke endoprotease vastgesteld. Deze
volgorde in combinatie met de
beschikbare genomics-informatie
resulteerde in een versnelde indus-
triële ontwikkeling van het nieuwe
food-grade enzym.

Voordeel
Het belangrijkste voordeel van dit
nieuwe endoprotease is het vermo-
gen om de bittere smaak van eiwi-
thydrolysaten te verminderen. Dat is

Dr. L. Edens, DSM Food
Specialties, Delft, 015-
2793525,
luppo.edens@dsm.com,
www.dsm-foodspecialties.
com.

35vmt • 10 oktober 2003 • nr 21

getest door het smaakonderzoek bij
het NIZO. Maar producten gemaakt
met het nieuwe enzym bieden nog
een aantal specifieke voordelen,
zoals een betere oplosbaarheid in
water, minder kans op allergene
reacties en een helder uiterlijk.

Bij toepassing van het protease
ontstaan kleinere peptidenfragmen-
ten, die minder hydrofoob zijn en
daardoor beter wateroplosbaar zijn.
Dit leidt tot oplossingen met een
betere opslagstabiliteit.

Uit onderzoek is gebleken dat bij
een behandeling met het protease,
allergische reacties verminderen. Het
kan mogelijk ook worden toegepast
bij de bereiding van producten met
coeliakie.

Witte melk, waarvan de kleur ver-
oorzaakt wordt door caseïne, kan
door hydrolyse met het protease in

combinatie met andere enzymen ver-
anderen in transparant zonder ver-
andering in vitamine- en mineralen-
gehaltes. Dit biedt mogelijkheden
voor producten waarin melk
gemengd wordt met vruchtensap-
pen.

Doorbraak
Het verwijderen van de bittere smaak
van eiwithydrolysaten is een belang-
rijke doorbraak in het gebruik van
genomics bij de productie van voed-
selingrediënten. Genomics kan wor-
den gebruikt voor het beter beheer-
sen van productieprocessen en een
efficiënter gebruik van grondstoffen
en energie. Een resultaat zoals hier
besproken, is dan ook nog maar het
topje van de genomics-ijsberg. ■

Eiwithydrolysaten staan bekend om hun bittere smaak, vooral als ze van caseïne zijn

gemaakt. DSM heeft met behulp van genomics onderzoek gedaan naar enzymen die

eiwitten kunnen hydrolyseren zonder dat een bittere smaak ontstaat. Het resultaat is

een nieuw enzym bereid met het food-grade micro-organisme Aspergillus niger. De

hydrolysaten die hiermee worden bereid zijn niet alleen minder bitter, maar hebben ook

een betere oplosbaarheid in water en verminderen de kans op allergische reacties.

Luppo Edens

Eiwithydrolysaat minder bitter 

Genomics verbetert eiwithydrolysaten
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Uit het food-grade micro-organisme Aspergillus niger is het nieuwe

endoprotease geïsoleerd. 

Verklaring
Proteolytisch Splitst eiwitketen in

peptiden ( ketens van

aminozuren)

Protease Enzym dat eiwit

splitst

Exoprotease Enzym dat eiwit vanaf

het uiteinde van de

keten splitst

Endoprotease Enzym dat eiwit van

binnenuit splitst

Eiwithydrolysaten geven nauwelijks aanleiding tot

allergene reacties


