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Product en ontwikkeling

Door hun multifunctionele karakter kunnen eiwitten op verschil-

lende manieren bijdragen aan producten voor gewichtscontrole.

Bereiding van eiwitverrijkte producten is een technologische uit-

daging. Om tot een goed resultaat te komen wordt door NIZO

food research een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk geacht

en toegepast: innovatie door combinatie.

Dit jaar ging DiOGenes (Diet, Obesity
and Genes) van start. DiOGenes is een
pan-Europees programma met als doel
het aanpakken van obesitas via voeding.
Er werken 30 Europese partners aan mee.
NIZO food research concentreert zich op
de rol van aroma in het verzadigingsme-

chanisme. ‘High protein/low carb’ staat
daarin centraal.
Eiwitten kunnen op verschillende manie-
ren bijdragen aan gewichtscontrole: als
eiwit op zich, als isolaat verrijkt aan be-
paalde aminozuren, als bron voor de pro-
ductie van bioactieve peptiden met een
verzadigende werking, als vervanger van
texturizers gebaseerd op koolhydraten of
als vetvervanger.

Low fat, low carb
Ter bestrijding van overgewicht werd de
afgelopen 20 jaar een ‘low fat’-dieet ge-
propageerd. Dit heeft echter niet geleid
tot een vermindering van het aantal men-
sen met overgewicht. In Nederland ver-
dubbelde in die periode het aantal men-
sen met obesitas [1].
Populair tot voor kort was het Atkins-
dieet. Atkins gaat er vanuit dat een hoge
inname van geraffineerde koolhydraten,
zoals eenvoudige suikers, een overstimu-
latie van het insulinehormoon veroor-
zaakt. Dit zou een ongecontroleerde eet-
lust en een verhoogde opslag van vet tot
gevolg hebben [3]. Om die reden wordt
een lage koolhydraatinname (‘low carb’)
aanbevolen.

Rijk aan eiwit
Een low carb-dieet is relatief rijk aan vet
en eiwit. Eiwitten worden door het li-
chaam minder efficiënt verbrand dan
koolhydraten of vetten, wat resulteert in
een hoger energieverbruik. Bovendien
geven eiwitten sneller een verzadigd ge-
voel dan koolhydraten of vetten [5]. De

verwachting is dat eiwitrijke producten
een rol gaan spelen in gewichtscontrole.
De bij NIZO food research ontwikkelde
kennis op het gebied van denaturatie- en
aggregatieprocesen die optreden tijdens
de verwerking, wordt ingezet voor de ont-
wikkeling van eiwitrijke producten (figuur
1). De essentie is het op een gecontroleer-
de manier bereiden van op eiwitten geba-
seerde structuurelementen (figuur 2).
Deze spelen een belangrijke rol bij de
perceptie van textuur tijdens consumptie.
Textuur omvat een groep belangrijke
eigenschappen, zoals romigheid, zalvig-
heid en stevigheid. Afhankelijk van de
verwerkingscondities kunnen eiwitten
worden ingezet als: vetvervanger, verdik-
kingsmiddel (‘high gelling’, zout of zuur
geïnduceerde cold-set gelering), viscosi-
fier, emulgator, waterbinder of vulmiddel.
Bovengenoemde functionaliteiten verto-
nen overlap met functionaliteit van op
vetten of koolhydraten gebaseerde ingre-
diënten. NIZO food research onderzoekt
hoe innovatieve eiwitingrediënten kun-
nen worden toegepast om functionele
ingrediënten op basis van vetten of kool-
hydraten te vervangen om op deze ma-
nier de verhouding koolhydraten/eiwitten
te beïnvloeden of om het percentage ei-
wit te verhogen.

Verzadiging
Stimulatie van het verzadigingsgevoel is
een manier om een beperkte calorie-in-
name te veraangenamen en gewichts-
controle te beïnvloeden. Figuur 3 laat
zien hoe de verzadiging verloopt. Senso-
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Fig. 1   Enkele voorbeelden van laagkoolhy-
draat en eiwitrijke voedingsproducten.

Fig. 2   Elektronenmicroscopische opname van fibrillaire eiwitstructuren gevormd door enzy-
matisch omzetting van a-lactalbumine (A) [ter beschikking gesteld door Graveland-Bikker] en
sikkelvormige eiwitaggregaten gevormd door een hittebehandeling van wei-eiwit isolaat (B).
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rische aspecten hebben effect op het
beëindigen van de maaltijd. Mogelijk
hebben hier smaak en textuur een func-
tie. Is de maaltijd eenmaal genuttigd,
dan spelen processen in maag en darmen
en het metabolisme in het lichaam een
rol bij het gevoel van verzadiging [6]. Be-
langrijke factoren bij het hebben van een
vol gevoel zijn het oprekken van de maag
en de maaglediging. Een opgerekte
maag en een langzame maaglediging
zorgen voor een verzadigd gevoel. In de
darm leiden de macronutriënten vet, ei-
wit en koolhydraat, en hun verteringspro-
ducten tot productie van verzadigings-
hormonen die de hersenen informeren.
Ook door het lichaam opgenomen voe-
dingsstoffen kunnen door middel van
hormonen de hersenen informeren over
de voedingsstatus. Er zijn steeds meer
aanwijzingen dat de fysiologie van verza-
diging op meerdere fronten te beïnvloe-
den is door voedingseiwitten.

In situ gelering
Voedselbestanddelen die onder zure
omstandigheden een gelerende werking
hebben, zoals alginaten, kunnen de
maaglediging remmen door in de maag
te geleren, waardoor de verzadigende
werking wordt verhoogd [12]. Deze in

situ gelering is in principe ook mogelijk
met eiwitten. Oplossingen van voorver-
hitte wei-eiwitten kunnen via het door
NIZO food research ontwikkelde koude-
geleringsprincipe tot gelering worden
gebracht door toevoeging van zuur of
zout [13]. De verwachting is dan ook dat
‘cold-set’ eiwitingrediënten kunnen bij-
dragen aan de ontwikkeling van innova-
tieve producten met een versneld verza-
digingsgevoel, gebaseerd op een gele-
ring in de maag.

Bioactieve peptiden
Geven alle eiwitten een zelfde verzadi-
gend gevoel of zijn er verschillen? Er zijn
aanwijzingen dat bepaalde aminozuren,
zoals tryptofaan en arginine betrokken
zijn bij het ontstaan van het verzadigings-

gevoel. Het is bekend dat sommige eiwit-
ten, zoals α-lactalbumine dat relatief veel
tryptofaan bevat, relatief rijk zijn aan deze
aminozuren. Dit aminozuur remt de
maaglediging en onderdrukt het honger-
gevoel [7]. Tryptofaanrijke peptiden uit
α-lactalbumine worden beschreven als
mogelijk ingrediënt in speciale voedingen
voor gewichtscontrole [8]. De productie
van het verzadigingshormoon cholecysto-
kinine (CCK) kan worden gestimuleerd
met het aminozuur arginine. Het soja-
eiwit β-conglycinin is rijk aan arginine.
Een hydrolysaat, maar ook een enkel frag-
ment van dit soja-eiwit, stimuleerde de
CCK-productie in proefdieren [9]. Daar-
naast kon worden aangetoond dat de
maaglediging werd vertraagd na voeding
met het hydrolysaat. Remming van maag-
lediging was al eerder beschreven voor
CMP, een van κ-caseine afkomstig frag-
ment, dat ontstaat bij de stremming van
melk en gewonnen kan worden uit kaas-
wei [10]. Ook een fragment uit serumal-
bumine, albutensin A, leidde, indien
intraveneus toegediend, tot een vertraag-
de maaglediging en verminderde voed-
selinname bij muizen [11]. Specifieke
eiwitten en bioactieve peptiden kunnen
dus bijdragen aan gewichtscontrole.
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De aminozuren tryptofaan en
arginine zijn betrokken bij het

ontstaan van het verzadigingsgevoel

Fig. 3   Vereenvoudigde weergave van de fysiologie van verzadiging.
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