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Het succes  
van eiwit
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schuiving van eiwitten van een spierenbouwende nichemarkt naar 
een mainstream sportmarkt. 
Vooral plantaardige eiwitten profiteren van de duurzaamheidstrend. 
Het vervangen van dierlijk eiwit voor plantaardig eiwit is een hot 
topic. In het bijzonder voor vleesvervangers is het maken van sappige 
vezelachtige structuren belangrijk.

Gewichtsmanagement
Uit onderzoek van de universiteit van Maastricht blijkt dat eiwit in het 
dieet invloed heeft op de belangrijkste regulatoren die het lichaamsge-
wicht bepalen. Een eiwit-inname van 0,8 tot 1,2 gram per kilo 
lichaamsgewicht en een gelijktijdige verlaging van de consumptie van 
koolhydraten en vetten heeft een gunstig effect op de lichaamssamen-
stelling. De vetmassa neemt af, terwijl de spiermassa gelijk blijft. Dit is 
gunstig om af te vallen en op gewicht te blijven omdat spiermassa 
meer energie uit vet verbruikt. 
Zuivelbedrijf Arla Food Ingredients heeft twee wei-eiwitten ontwik-
keld om deze markt te bedienen. Het bedrijf claimt dat yoghurt met 
een hoog gehalte aan wei-eiwit een succes zal zijn bij consumenten 
die fit willen worden en op hun gewicht letten. Nutrilac YO-5369 en 
YO-5088 zijn speciaal voor drinkyoghurt en roeryoghurt ontwikkeld. 
De ingrediënten leiden volgens Arla niet tot een extreem hoge visco-
siteit en een zanderige textuur. 

Sport en herstel
Eiwit wordt net voor het slapen 
gaan, direct na het sporten, goed 
opgenomen door het lichaam.  
De universiteit van Maastricht 
concludeerde dit uit experimen-
ten met zestien jonge gezonde 

mannen die direct na het sporten om 9 uur ’s avonds een herstel-
drankje met 20 gram eiwit consumeerden. Een half uur voor het     
slapen gaan kregen de proefpersonen bovendien 40 gram van een 
gelabeld caseïne-eiwit. Gedurende de slaap werd de caseïne effectief 
verteerd en geabsorbeerd, wat leidde tot een sterke stijging van het 
gehalte aan aminozuren in het lichaam. Dit stimuleert de spiereiwit-
synthese en verbetert de gehele eiwitbalans van het lichaam na het 
sporten.  

Ingrediënten voor eiwitdrankjes
Op de onlangs gehouden vakbeurs Health Ingredients Europe in 
Frankfurt presenteerden veel zuivelfabrikanten een eiwitdrank 

De populariteit van eiwitten kan René Floris volmondig beamen. De 
eiwitexpert van onderzoeksinstituut NIZO food research zag de aan-
dacht voor eiwit verschuiven van hydrolysaten begin 2000 naar hoog-
eiwitproducten nu. “Rond de eeuwwisseling kwamen de hydrolysaten 
op. Men kwam erachter dat sommige eiwitfragmenten biologische 
activiteit hadden.” Peptiden met een conserverende werking en pepti-
den die de bloeddruk verlaagden bij gezonde mensen, werden in 
drankjes toegepast. De bioactieve hydrolysatenmarkt is volgens Floris 
over zijn top heen, op enkele uitzonderingen na. “Voor markten zoals 
sporters doet bijvoorbeeld de hersteldrank PeptoPro het nog steeds 
wel goed.”
Volgens Floris is ‘eiwit is gezond’ een boodschap die de consument 
begrijpt. “Op dit moment zijn hoog-eiwitproducten de trend. Daar 
zijn veel ontwikkelingen zichtbaar, vooral op het gebied van textuur 
en smaak. Zonder aanpassingen is een hoog-eiwitdrankje heel visceus 
en smaakt het vreselijk”, legt Floris uit. 

Griekse yoghurt
Ook trendbureau Innova signaleert dat steeds meer grote merken 
‘hoog eiwit’ als positionering toepassen. Griekse yoghurt en vlees-
snacks vertegenwoordigen twee productcategorieën die hierop 
inspringen en een snelle groei doormaken. Innova signaleert verder 
eiwitpositionering in categorieën als sport- en hersteldranken, brood, 
pretzels, soepen, koekjes en zelfs 
ketchup. Uit een analyse van het 
bureau blijkt dat frisdranken, 
snacks en zuivel de drie catego-
rieën zijn waarin de positionering 
‘eiwit’ het meest werd gebruikt bij 
de introductie van nieuwe pro-
ducten in de jaren 2010 en 2011. 

Diëters en sporters
Gezondheid en duurzaamheid lijken de grote drijfveren te zijn achter 
het succes van eiwit. De hoog-eiwittrend is ingegeven door populaire 
eiwitrijke diëten, zoals Atkins en Dukan. Uit onderzoek blijkt dat ook 
populaire koolhydraatarme diëten succesvol zijn door het relatief 
hoge gehalte aan eiwitten. 
Behalve vermageringsdiëten zijn amateursporters verantwoordelijk 
voor de boost in eiwitproducten. Waar voorheen vooral bodybuilders 
zich op een eiwitrijk dieet stortten, maken andere sporters gebruik 
van eiwitrijke herstelvoeding. De toegenomen populariteit van duur-
sporten zoals marathons, fietstochten en triathlons zorgt voor de ver-

de boodschap ‘eiwit is gezond’ is bij de consument geland. als er een populariteitswedstrijd 
bestond voor macronutriënten zou eiwit met stip op 1 staan, vóór koolhydraten en vetten. de 
vraag naar eiwitrijke voedingsmiddelen is daarom groot. voedingsmiddelenbedrijven spelen     
hier op in met ontwikkelingen in traditionele (dierlijke) eiwitten en plantaardige eiwitten.

‘ Vermageringsdiëten en 
amateursporters zorgen 
voor een eiwitboost’
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prikkel voor het aanmaken van spiermassa is beweging. Maar dan 
moeten er wel voldoende eiwitten voorhanden zijn. De combinatie 
van beweging en eiwitten zorgt voor een verhoogde eiwitsynthese 
waardoor spieren worden aangemaakt.
Solae, 100% dochter van DuPont, promoot soja-eiwit dan ook als 
goed voor ouderen. Deze doelgroep gebruikt vooral traditionele 
eiwitbronnen zoals vlees, melk, eieren, noten en bonen. Fonterra ver-
markt wei-eiwit via PowerProtein 515, een concentraat toepasbaar in 
eiwitrepen. Het concentraat combineert de voedingskundige voorde-

bestemd voor fanatieke sporters. De smaak, het type eiwit en het 
gehalte aan eiwit per 100 gram eindproduct zijn de belangrijkste ken-
merken waarop fabrikanten zich proberen te onderscheiden. 
Arla Food Ingredients introduceerde Lacprodan Hydro.365, een 
gehydrolyseerd wei-eiwit dat de spieren in minder dan 24 uur zou 
herstellen. Met een gehalte van 40 gram eiwit per 100 ml is het een 
typisch hoog-eiwitproduct. 
Het Franse bedrijf Ingredia Nutritional presenteerde een sportdrank 
met eiwitten uit melk. Een 250 milliliter flesje Tone Up bevat 35 gram 
eiwit. Met een geheim proces kunnen ze niet gedenatureerd melkei-
witisolaat (MPI) produceren dat 88% minder visceus is dan de stan-
daard MPI. Volgens Ingredia is het melkeiwit ook een stuk goedkoper 
dan wei-eiwit. Andere kenmerken van Tone Up: het is UHT-stabiel 
bij pH 7 en de aminozuren komen langzaam (in zeven uur) vrij. 
Ingredia positioneert het eiwitdrankje onder de noemer gewichtsma-
nagement ook voor bodybuilders en in combinatie met koolhydraten 
als hydratatie na het sporten.

Gezond ouder worden
Eiwit in de voeding heeft direct invloed op de spiereiwitsynthese, 
maar ouderen blijken minder gevoelig voor de stimulus van voeding 
dan jongeren. Een combinatie van krachttraining en eiwitsuppletie 
zorgt voor meer spiermassa bij ouderen. Dit blijkt uit het ProMuscle 
onderzoek, dat voedingswetenschapper Michael Tieland van Wage-
ningen Universiteit uitvoerde onder de vlag van Top Institute Food 
and Nutrition (TIFN).
De spierkracht bij de deelnemende ouderen nam met 40% toe door 
krachttraining en in combinatie met eiwitsuppletie nam ook de spier-
massa toe. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek: de grootste 

Brood met meer eiwit
Brood staat bekend om zijn koolhydraten. Door de populariteit van 
eiwitten komen er steeds meer broodproducten op de markt met 
een hoger gehalte eiwitten en waar mogelijk minder koolhydraten. 

-  Phycom ontwikkelde samen met DutchBakery Meerbrood.        
Dit brood bevat algen waardoor het rijk is aan eiwit en voedings-
vezels.

-  Bakspeciaal ontwikkelde een LowCarb Brood met 26% eiwit en 
7,4% koolhydraten.

-  Ondernemer Fred Bergmans ontwikkelde Carezzo, een brood 
met plantaardig eiwit speciaal voor mensen met ondervoeding. 
Hij verdubbelde het eiwitgehalte.

-  Backaldrin ontwikkelde Night & Day. Dit concept omvat twee  
broden, een met meer koolhydraten voor de ochtend en een    
met meer (soja)eiwit voor de avond.

Producten waarbij de aanwezigheid van eiwit prominent op de verpakking staat.



013

len van wei-eiwit met functionaliteit, textuur en smaak. Fonterra ziet 
toekomst in de ontwikkeling van food en dranken voor babyboomers 
die op zoek zijn naar producten die passen in hun levensstijl. Volgens 
Fonterra is er steeds meer bewijs dat het gelijkmatig spreiden van 
eiwitconsumptie over de dag zorgt voor een optimale spiereiwitsyn-
these. Vanwege de hoge gehaltes aan het aminozuur leucine in wei, is 
het uitermate geschikt om sarcopenia (verlies van spiermassa bij 
ouderen) tegen te gaan, aldus Fonterra.
Ook Floris, de eiwitexpert bij NIZO, krijgt steeds meer vragen over 
gespecialiseerde voeding voor ouderen. “Voor deze doelgroep worden 
veel producten ontwikkeld.”

Opkomst plantaardige eiwitten
Het ingrediënt van Fonterra en andere genoemde voorbeelden geven 
aan dat wei, het bijproduct bij de productie van kaas, veel wordt 
gebruikt. Dat is al jaren zo. Het voordeel van wei is dat het geen 
invloed heeft op de smaak, helderheid en stabiliteit van dranken. Bio-
actieve eiwitten zoals lactoferrine en lactoperoxidase worden gewon-
nen uit wei. FrieslandCampina kreeg onlangs Europese goedkeuring 
in het kader van de novel foods-richtlijn voor het gebruik van lac-
toferrine in voedingsmiddelen.
Van oudsher zijn melkeiwitten voedingskundig beter en zijn ze func-
tioneler dan plantaardige eiwitten. Maar volgens Floris worden de 
plantaardige eiwitten steeds beter. “De oplosbaarheid en de functione-
le eigenschappen worden steeds beter en ze hebben een duurzamer 
imago dan dierlijke eiwitten.” Bij het eiwitcentrum merkt Floris dat 
gebruikers van de eiwitten vooral op zoek zijn naar het beste en goed-
koopste eiwit. Leveranciers doen hun best om zo goed mogelijk aan 
de vragen van deze gebruikers te voldoen. “Als een plantaardig eiwit 
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aan de eisen voldoet, dan heeft dat een streepje voor.” Floris ziet ook 
steeds meer gemengde systemen opkomen. “Door verschillende 
eiwitten te mengen, bijvoorbeeld een beetje soja, caseïne en wat    
erwteneiwit, kan een uitstekend aminozuurprofiel ontstaan.”
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