
018

VMT   .   18 DECEMBER 2015   .   NR 16 TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Biefstuk van soja als 
vleesvervanger

Plantaardige biefstuk met het formaat van 
een voordeur en goed van smaak en struc-
tuur. Dat behoort in de toekomst tot de  
mogelijkheden, zei Jaap Korteweg, oprich-
ter van de Vegetarische Slager bij de kick-

o� van zijn nieuw te bouwen fabriek in  
Breda. Onderzoekers van Wageningen UR 
en de TU Del� zijn al een aantal jaren bezig 
de textuur van vlees op een zo goed moge-
lijke manier na te maken. Met als heilige 
graal: een alternatief voor de biefstuk. De 
consument laat zijn stukje vlees namelijk 
niet graag achterwege, maar wil dat mis- 
schien wel inruilen als er een perfect ge- 
lijkend en identiek smakend plantaardig  
alternatief is, zo is de gedachte.

Juiste structuur
De allerbelangrijkste factoren zijn de  

Vegetarische Slager
De Vegetarische Slager gaf begin novem- 
ber de aftrap voor de bouw van een eigen 
fabriek in Breda. Oprichter en directeur  
Jaap Korteweg wil in de nieuwe fabriek  
ook nieuwe ‘vleessoorten’ produceren,   
zoals een plantaardige vervanger van de 
biefstuk. Volgens hem is de markt in vijf 
jaar tijd rijp geworden voor plantaardig vlees. 
Sinds 2010 is er bij de Vegetarische Slager 
sprake van een jaarlijkse omzetverdubbeling. 
De omzet ligt op 6 miljoen euro. Nu wordt 
de productie flink opgeschaald met een 
nieuwe fabriek die komend jaar operationeel 
moet zijn. Korteweg kreeg het in een periode 
van drie weken voor elkaar om 2,5 miljoen 
euro op te halen met een obligatielening.

De eiwitten uit peulvruchten zoals soja worden gebruikt voor  
de productie van vleesvervangers. Het is de kunst daarbij een 
vezelachtige vleesstructuur te krijgen. Nu gebeurt dat vaak op 
basis van high moisture extrusion (HME). Maar binnen een  
paar jaar is volgens onderzoekers de shear cell technology  
een veel beter, efficiënter en goedkoper alternatief. Met de 
opschaalbaarheid van de technologie lijkt het goed te komen. 

Perfect plantaardig alternatief stap dichterbij 

Shear cell technology
De shear cell technologie kan in de nabije 
toekomst worden ingezet als een beter  
alternatief voor de productie van vlees- 
vervangers, stelt Krintiras. De kern van de 
technologie zit hem in het gebruik van een 
couette cell, waarin mengsels van eiwit en 
water onder invloed van afschuifstroming 
- shear �ow - tussen twee platen onder een 
bepaalde temperatuur en rotatiesnelheid 
een bepaalde structuur vormen. 
De laboratoriumopstelling van de zoge-
noemde shear cell bestaat uit twee kegel- 
vormige delen die in elkaar passen en  

‘Shear cell technology 
wordt beter alternatief’

karakteristieke vezelachtige textuur – tot
op nanoschaal – en de uiteindelijke smaak 
en geur van het product, weet onderzoeker 
George Krintiras van de TU Del�. “Dat is 
de reden dat we nog steeds vlees consume-

ren. De huidige vleesvervangers 
in de markt hebben die gewens-
te structuur nog niet. Wel zijn er 
producten, zoals kipstukjes, met 
een wat gelaagde structuur of 
vleesvervangers met een homo-

gene structuur, maar die halen het nog niet 
bij echt vlees”, zegt hij.

Extrusion
Dat hee� alles te maken met de extrusion-
technologie waarmee de huidige generatie 
vleesvervangers wordt geproduceerd. Daar-
bij worden de eiwitten eerst gemixt en daar-
na onder hoge druk uit het apparaat geperst 
om hun structuur te verkrijgen. In het beste 
geval ontstaat dan een gelaagde structuur 
die te associëren is met een vleesproduct. 
De methode kost behoorlijk veel energie en 
is daarom minder duurzaam.

TRENDS IN DE TOEKOMST
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waartussen een eiwitmengsel kan worden 
gedaan. Krintiras: “De eerste resultaten  
met onder meer cal cium-caseïnaat en  
soja-eiwitconcentraat waren bijzonder veel-
belovend vanwege de gevormde vezelstruc-
turen die veel vocht en eiwitten bevatten.”

Opschaalbaar
Kon een labopstelling nog lapjes vlees  
maken van 142 gram (272 mm x 90 mm), 
de nieuwe couette cell produceert al ‘deur-
matten’ van 7 kilo (596 mm x 332 mm x  
30 mm). Deze opgeschaalde versie produ-
ceert net zulke goede vezelstructuren als  
de kleinere laboratoriumopstelling. De  
beste resultaten worden behaald bij 120 °C, 
een rotatie van twintig omwentelingen per 
minuut en een operatie van een half uur. 
Volgens professor Atze Jan van der Goot 
van Wageningen UR is de technologie daar- 
mee nog maar een stap verwijderd van in-
dustriële productie. “We hebben met de 
nieuwe couette cell al een factor 70 weten 
op te schalen. Als we dat nog een keer doen, 
dan is het al voldoende voor de fabriek van 
de Vegetarische Slager.

Verschillende structuren
Met de grote couette cell is het mogelijk 
verschillende vezelstructuren te maken  
van planteneiwitten. De verkregen vezel-
structuur hangt af van een aantal factoren, 
waaronder de grootte en de geometrie van 
de couette cell zelf, de rotatiesnelheid en   
de temperatuur. Met name de laatste is een 
kritische factor. A�ankelijk van deze para-
meters kan een meer gelaagde of juist vezel- 
achtige structuur ontstaan.

Ingrediënten
Naast de zoektocht van de afgelopen jaren 
naar de juiste technologie is Wageningen 
UR op zoek geweest naar eiwitrijke plant-
aardige bestanddelen die als ingrediënt 
kunnen dienen voor vleesvervangers.  
Het meest voor de hand ligt soja, maar  
dat moet vaak van ver komen en niet  
zelden worden er bossen gekapt voor de 

teelt ervan. Dit lijkt dus niet het meest 
duurzame ingrediënt voor vleesvervangers. 
Alternatieve gewassen van Nederlandse  
bodem verdienen dan de voorkeur. Alter- 
natieven zijn bijvoorbeeld nedersoja ofwel 
soja van eigen bodem, andere peulvruchten 
of de eiwit rijke bonen van de zoete lupine. 
Van der Goot: “Met lupine weten we dat  
we waarschijnlijk wat andere ingrediënten 
moeten toevoegen, zoals verdikkingsmid-
delen.”

Duurzaamheid
Het onderzoek van Wageningen UR en  
de TU Del� hee� als belangrijke doelstel-
ling bij te dragen aan het verlagen van de 
dierlijke foodprint. Een belangrijke factor 
daarin is de vermindering van de vlees- 
consumptie en het bieden van een alter- 
natief voor de eiwitbehoe�e van de mens. 

De productie van dierlijke eiwitten voor 
menselijke consumptie is nu erg ine�- 
ciënt en gee� een hoge milieudruk, is  
de gedachte. De productie van een ton 
rundvlees kost bijvoorbeeld bijna 17  
kuub water en de CO2-uitstoot is maar  
liefst 38,4 kilo per kilogram. Bij kip liggen 
die getallen met bijna 4 kuub water per ton 
en 5,6 kilogram CO2 per kilo kip alweer  
een stuk stuk lager, maar nog altijd is de 
milieudruk hoog te noemen. 
Bij soja echter is de waterconsumptie maar 
2,5 kuub per ton en wordt er per kilo maar 
1 tot 3 kilogram CO2 uitgestoten. Uit duur-
zaamheidsoogpunt zijn soja en alternatieve 
plantaardige ingrediënten dus een aantrek-
kelijk alternatief voor dierlijke eiwitten. 

• WILLEM-PAUL DE MOOIJ •

Figuur 1. Schematische weergave van de grote couette cell (Bron: TU Delft).

Figuur 2. Voorbeelden van vezelachtige sturucturen uit de couette cell (Bron: TU Delft).

018-019_VMT16_EB_Vegetarischeslager.indd   19 10-12-15   11:16


