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Plantaardige eiwitvezels de basis  
voor vleesalternatieven

Door de toename van de wereldbevolking 
komt de voedselproductieketen steeds meer 
onder druk te staan. Een belangrijke kriti-
sche factor hierin is de vraag naar eiwit, niet 
alleen voor menselijke consumptie, maar 
ook voor de toepassing in diervoeder. We 
beschouwen plantaardige eiwitten over het 
algemeen als duurzamer en kostene�ectie-
ver dan dierlijke eiwitten uit bronnen zoals 
melk, eieren en vlees.  
Om eiwitrijke voedingsproducten bereik-
baar te houden en te maken volgen pro-
ductontwikkelaars twee routes: het ontwik-
kelen van nieuwe eiwitingrediënten en het 
vervangen van dierlijk eiwit in bestaande 
producten door plantaardig eiwit. Het  
ontwikkelen van nieuwe (goedkope) eiwit- 
ingrediënten richt zich op het directe 
gebruik van plantaardige eiwitten uit land-
bouwgewassen, maar ook op het vrijmaken 
van eiwitten uit bijproducten of afvalstro-
men uit de voedselketen. Dit betre� zowel 
plantaardige als dierlijke bijproducten. Het 
vervangen van dierlijke eiwitten door plant-
aardige alternatieven gebeurt op twee 
niveaus: gedeeltelijk of gehele vervanging 
binnen een product en het ontwikkelen van 

volledig plantaardige alternatieven voor 
bestaande dierlijke producten. Voorbeelden 
van deze laatste aanpak zijn plantaardige 
alternatieven voor melk op basis van rijst, 
soja of quinoa en vleesalternatieven. De 

ontwikkeling van vleesalternatieven op 
basis van plantaardige ingrediënten staat 
momenteel volop in de belangstelling.

Lubricatie en structuura�raak
De consumentenbeleving van vlees wordt 
bepaald door de speci�eke textuur en het 
bijbehorende mondgevoel. Vlees hee� een 
stevig, maar toch sappig mondgevoel, dat 
zich het beste laat omschrijven met het 
woord ‘bite’. Hutchings en Lillford gebruik-
ten twee verschillende soorten vlees om 

hun model voor de dynamische structuur-
a�raak van voedsel in de mond te beschrij-
ven (1). Het model beschrij� het dynami-
sche proces van structuura�raak tijdens 
kauwen over drie assen: structuur, lubrica-
tie en tijd (zie �guur 1). Om voedsel veilig 
te kunnen slikken moet het product een 
bepaalde mate van structuura�raak hebben 
ondergaan. O�ewel, het product moet een 
bepaalde minimum deeltjesgrootte hebben 
om veilig te kunnen worden ingeslikt. In de 
�guur wordt deze minimale deeltjesgrootte 
weergegeven met het vlak: “Voldoende 

structuura�raak om veilig te kunnen slik-
ken”. De lubricatie-as beschrijf in grote lij-
nen de vochthuishouding van de bolus in 
de mond (bolus = het gekauwde voedsel). 
Voedsel moet voldoende bevochtigd zijn 
om een samenhangende bolus te vormen, 
die veilig kan worden doorgeslikt. Het 
benodigde vocht is of a�omstig uit het pro-
duct zelf of bestaat uit speeksel uit de 
mond. Als de bolus voldoende vochtig is 
om de losse stukjes aan elkaar te plakken, 
dan hee� het product voldoende lubricatie 

Een plantaardige vleesvervanger met ‘bite’. Dat kan met een 
nieuw proces waarbij eiwitvezels worden gevormd op basis van 
vloeibare, plantaardige eiwitconcentraten. De eiwitvezels kun-
nen dienen als basis voor diverse smakelijke eindproducten die 
veel gelijkenis tonen met de sappigheid en structuur van vlees.

Producten met bite

 ‘ Het creëren van een vezelstructuur is een 
van de grootste uitdagingen bij het ont-
wikkelen van alternatieven voor vlees’
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om veilig te kunnen worden ingeslikt. In de 
� guur wordt deze kritische mate van lubri-
catie weergegeven met het vlak: “Voldoende 
lubricatie om te slikken”.
Hutchings en Lillford beschrijven het tra-
ject van vijf voedingsmiddelen, waaronder 
twee soorten vlees: sappig vlees en droog, 
taai vlees. Sappig vlees hee�  van zichzelf 
voldoende vocht in zich en zal na een paar 
kauwbewegingen het vlak van “Voldoende 
lubricatie” passeren. Daarna is kauwen 
alleen nog maar nodig om voldoende struc-
tuura� raak te krijgen, zodat ook het twee-
de vlak wordt gepasseerd en het vlees veilig 
kan worden doorgeslikt. Droog en taai vlees 
hee�  een veel langere kauwtijd. Het product 
zal in eerste instantie het vlak van “Vol-
doende structuura� raak” passeren, waarna 
nog verder moet worden gekauwd om vol-
doende speeksel op te nemen om veilig te 
kunnen worden doorgeslikt. Sappigheid van 
vlees is dus bepalend voor de manier waar-
op vlees wordt gekauwd en gegeten.

Figuur 1. Schematische weergave van het kauwpro-

ces van verschillende producten 

Vezelstructuur creëren
Sappigheid hee�  ook invloed op de smaak-
beleving van vlees en vleesproducten. Sap-
pigheid van vlees is gekoppeld aan de mate 
van vochtuittreding tijdens het kauwen. 
Zout en andere smaakcomponenten, die in 
dit vocht zijn opgelost, kunnen bij vochtuit-
treding makkelijk bij de smaakpapillen 
komen. Vleesproducten met voldoende 
vochtuittreding worden als sappiger en 
zouter omschreven dan vleesproducten, die 
minder vochtuittreding hebben (2). Dit 
gegeven kan worden gebruikt om zoutver-
laging in vleesproducten te realiseren. Door 
voldoende vochtuittreding te realiseren, 
door het sturen van de structuur van vlees-
producten en plantaardige vleesalternatie-
ven, kan een zoutreductie van 15 tot 40% 
worden behaald, zonder dat de consument 
iets merkt.
Microstructuur speelt een dominante rol in 
het mondgevoel van voedingsmiddelen (3). 
Ook de vochtuittreding in verschillende 
levensmiddelen wordt bepaald door de 
microstructuur van het product. Zo wor-
den ook de ‘bite’ en de sappigheid van vlees 
gedomineerd door de aard van de micro-
structuur. De microstructuur van vlees 
wordt bepaald door vezels, zoals is te zien 
in de microscopische opname van kip� let 
(� guur 2). Het creëren van een vezelstruc-
tuur is dan ook een van de grootste uitda-
gingen bij het ontwikkelen van alternatie-
ven voor vlees. Van de vleesvervangers die 
nu commercieel verkrijgbaar zijn, zijn er 

maar enkele producten die een vezelstruc-
tuur hebben. De microstructuur van vlees-
vervangers zonder vezelstructuur bestaat of 
uit een losse structuur van eiwitaggregaten 
die weinig samenhang vertonen of uit een 
homogene eiwitmatrix. Het mondgevoel 
van dergelijke producten mist vaak ook de 
speci� eke ‘bite’ en sappigheid van vlees. 
Van de producten met een vezelstructuur 
(� guur 3), is de structuur a� omstig van het 
proces (extrusie bij het gebruik van plant-
aardige eiwitten in vleesalternatieven) of 
van de grondstof (mycelium in het geval 
van toepassing van schimmeleiwitten). 

Sappige eiwitvezels
Bij de productie van vleesvervangers op 
basis van plantaardige eiwitten wordt veelal 
gebruik gemaakt van extrusie om de vezel-
structuur te creëren. Extrusie gaat echter 
gepaard met forse kapitaalinvesteringen en 
beperkt zich tot het gebruik van droge 
grondsto� en. Onderzoekers bij het NIZO 
Protein Centre hebben een proces voor de 
bereiding van eiwitvezels ontwikkeld, waar-
bij vloeibare, plantaardige eiwitconcentra-
ten als uitgangsmateriaal kunnen worden 
gebruikt. De structuur van de eiwitvezels 
die op deze manier wordt verkregen, ver-
toont grote overeenkomst met de vezels die 
in vlees zichtbaar zijn. Doordat de vezels in 
een waterige oplossing worden gevormd, 
zijn zij volledig verzadigd met vocht. Dit 
gee�  deze vezels hun sappige ‘bite’, die de 
basis vormt voor de ontwikkeling van 

Producten met bite
Figuur 3. Vleesalternatieven op basis van geëxtrudeerd plantaardig eiwit (links) en schimmeleiwit (rechts). 

Kleuring: groen = eiwit en rood = vet.



Figuur 2. De microstructuur van een verse kipfi let. De lichte gebie-

den zijn de vleesvezels.

VMT02_EA NIZO.indd   35 13-02-2014   11:46:49



036

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

WETENSCHAP

VMT   .   21 FEBRUARI  2014   .   NR  2

rendabele manier een poedervormig eiwit-
isolaat uit groene bladeren te produceren. 
Als het Rubisco eiwit-isolaat in de vloeistof 
kan worden verwerkt tot een geschikt eind-
product, wordt het mogelijk het proces ook 
op een kleinere schaal toepasbaar te maken. 
Recent onderzoek binnen het NIZO Pro-
tein Centre hee� laten zien dat de eiwitve-
zels ook kunnen worden gevormd in een 
Rubisco eiwit-isolaat. Verder onderzoek is 
nog nodig om de stevigheid van de vezels te 
optimaliseren. Het gebruik van een eiwit-
extract als grondstof voor de productie van 
vezels is een enorme stap voorwaarts in het 
gebruik van groene bladeren als bron van 
eiwit voor humane consumptie.

Productontwikkeling met eiwitvezels
Het produceren van eiwitvezels met de juis-
te stevigheid, bite en sappigheid is de eerste 
stap in het ontwikkelen van vegetarische 
producten. De volgende stap is het vormen 
van smakelijke en geaccepteerde eindpro-
ducten. De ontwikkelde en geproduceerde 
eiwitvezels zijn gebruikt als basis voor de 
ontwikkeling van verschillende product-
concepten. Deze eiwitvezel liet zich bij-
voorbeeld al prima verwerken als vulling 
van een quiche of kroket. Een grotere uit-
daging werd gevormd door het concept van 
een bakbare burger. Hierbij moest de eiwit-
vezel een samenhangend product geven. 
Ook deze stap is succesvol genomen. De 

eiwitvezels lieten zich op productieschaal 
goed verwerken tot een burger met een 
eigen smaak en karakter (zie foto).
Deze ontwikkelingen hebben het mogelijk 
gemaakt om plantaardig eiwit uit diverse 
bronnen, zoals groenteafval, te verwerken 
tot vleesalternatieven op basis van sappige 
eiwitvezels. Deze verwaarding van bijpro-
ducten of afvalstromen tot consumenten-
producten levert een bijdrage aan het 
terugdringen van de eiwitschaarste.

•  Fred van de velde  

en Marijke adaMse •

F. van de Velde, M. Adamse, NIZO food research, 

fred.vandevelde@nizo.com
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vegetarische producten. Verschillende 
plantaardige eiwitten, zoals die van soja en 
erwt, zijn gebruikt voor de productie van de 
vezels in dit vloeistofproces. Bij de ontwik-
keling van de eiwitvezels is gebruik gemaakt 
van eiwitpoeders (concentraat of isolaat), 
die werden opgelost. Dergelijke poeders 
worden industrieel geproduceerd via het 
sproeidrogen van een eiwitoplossing. Door 
deze eiwitoplossingen voor het sproeidro-
gen direct als grondstof voor de productie 
van eiwitvezels te gebruiken kan een enor-
me energiebesparing worden behaald, 
omdat het drogen van grondsto�en een 
energie-intensief proces is. Doordat het 
vloeistofproces wordt uitgevoerd in een 
geroerde tank, zijn grote investeringen in 
extruders niet noodzakelijk en kan dit pro-
ces ook op kleine schaal plaatsvinden. 

Extractie uit groene bladeren
De gebruikelijke plantaardige eiwitten, zoals 
soja- en erwteneiwit, zijn ingrediënten die 
worden verkregen uit eiwitrijke bijstromen. 
De zoektocht naar het ontwikkelen van 
eiwitrijke producten en ingrediënten richt 
zich ook op minder eiwitrijke bronnen, zoals 
groen bladmateriaal. Groene bladeren bevat-
ten het eiwit RuBisCO (ribulose-1,5-bifosfaat 
carboxylase oxygenase), dat in de natuur als 
katalysator optreedt in de eerste stap van de 
fotosynthese (4). In groene delen van planten 
kan wel 50% van de totale eiwitfractie uit het 
eiwit Rubisco bestaan. Voor de extractie van 
eiwit uit groene bladeren of bladafval, zoals 
bietenloof en snijafval van de groenteverwer-
kende industrie, is momenteel veel belang-
stelling. Het NIZO Protein Centre hee� ook 
een proces ontwikkeld voor de extractie van 
hoogwaardig eiwit uit deze grondstofstroom 
(5). Het Rubisco eiwit-isolaat is zowel van 
hoge nutritionele waarde als van technische 
kwaliteit. De beperking in de toepassing van 
de extractie van eiwit uit groene bladeren zit 
in het lage eiwitgehalte van dit materiaal 
(maximaal 4% Rubisco op nat gewicht) en 
het hoge vochtgehalte (6).
Ruwe economische berekeningen laten zien 
dat grote volumes nodig zijn om op een 

Burger op basis van de sappige erwten-eiwitvezels.

www.vmt.nl/kennispocket

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING 

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING 

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING 

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE STAND VAN ZAKEN GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE 2 JAAR NA DE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 
JAAR NA DE EUROPESE EUROPESE GOEDKEURING GOEDKEURING STAND VAN 

ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA 
DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING 

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING 

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING 

VMT kennispocket
UITGEVERIJ MYBUSINESSMEDIA

STEVIA

VMT_themaboekje.indd   1 12-12-2013   12:20:31

@VMTredactie VMT

Kennispocket

Een handig themaboekje in print of digitaal,
geeft u antwoord op de volgende vragen:

 Wie zijn de producenten en aanbieders van 
stevia? 
 
 Hoe ontwikkelt de markt voor producten met 
stevia zich?

 Welke vermeldingen op het etiket zijn voor 
stevia wel en niet toegelaten?

 Wat motiveerde bedrijven om producten met 
stevia te ontwikkelen?

5 redenen waarom u als vakprofessional deze
uitgave niet mag missen:

•  Altijd onmisbare en complete vakinformatie bij de hand
•  Compact en handzaam pocket formaat
•  Specifi eke themakennis gebundeld in een uniek 

bewaarboekje
•  Overzichtelijk en snel te lezen
•  Altijd online beschikbaar via de Tablisto app op de Ipad, 

Android tablets of via de digitale bladerversie

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
UROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

E GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPE

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 
UROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 

E GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE 
GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPE

STAND VAN ZAKEN 2 JAAR NA DE EUROPESE GOEDKEURING STAND VAN ZAKEN 

Print en online

Online slechts 

€ 10,00*

Bestellen?
Ga naar
www.vmt.nl/kennispocket 
of stuur uw gegevens naar 
vmt@mybusinessmedia.nl

* De print prijs bedraagt € 17,50. Prijzen zijn incl. € 3,95 administratie-
kosten en excl. btw (6% print, 21% online) en € 2,50 verzendkosten

nieuw!
Informatie en inspiratie voor de foodprofessional

Stevia

★

★

★

★

40-131219-03 adv kennispocket VMT.indd   1 08-01-2014   10:17:06VMT02_EA NIZO.indd   36 13-02-2014   11:47:01


