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Figuur 1. Pindakaas, een 

water-in-olie-emulsie. De 

zwarte velden zijn water-

druppels, gestabiliseerd 

door emulgator en op 

het oppervlak zichtbare 

vezeldeeltjes.

Microdeeltjes uit 
planteneiwit 

Vervanging van dierlijke eiwitten, zoals  

eiwitten uit melk, staat hoog op de agenda 

van de levensmiddelentechnologie. Deze  

eiwitten vergen namelijk drie maal zoveel 

productie-energie als plantaardige eiwitten. 

Plantaardige eiwitten zijn echter vaak moei-

lijk oplosbaar in water en daardoor moeilijk 

te verwerken – ook in de mond – en te  

functionaliseren. Het droge eiwit kan niet 

gehydrateerd worden en dus niet homogeen 

NIZO food research onderzocht hoe onoplosbare plantaardige 
eiwitten beter toepasbaar kunnen worden gemaakt voor levens-
middelensystemen. Het gebruik van grotere deeltjes lijkt voor 
een stabiel systeem te zorgen. 

Van onoplosbaar in water naar bruikbaar 

eiwit in een submicrondeeltjestoestand te 

brengen, wordt het eiwitmateriaal beter  

toepasbaar voor levensmiddelensystemen.

Deeltjes uit zeïne
Het onderzoek richtte zich op zeïne. Dit  

opslageiwit in maïskorrels – analoog aan 

gluten in tarwekorrels – is in een grote  

hoeveelheid beschikbaar. In vergelijking 

met andere plantaardige eiwitten zijn er  

veel toepassingen van. Zeïne is weliswaar 

moeilijk oplosbaar in water, maar gemak-

kelijk in enkele foodgrade organische oplos-

middelen zoals ethanol. Door een oplossing  

van zeïne in ethanol te mengen met water, 

waarin zeïne niet oplost, konden submi-

crondeeltjes worden verkregen die disper-

geerbaar zijn in water. 

Alternatief voor emulgatoren
Om de functionaliteit van zeïnedeeltjes  

te testen, werd gekeken of ze emulgatoren 

konden vervangen als stabilisator in 

olie-wateremulsies. Emulgatoren zorgen 

voor stabilisatie door adsorptie aan olie- 

watergrensvlakken. Voor deze adsorptie 

moeten de emulgatormoleculen of -deeltjes 

oplosbaar of dispergeerbaar zijn in water.  

In dit onderzoek werd gekozen voor een 

water-in-olie-emulsie, waarvoor vaak 

kunstmatige, niet-natuurlijke ingrediënten 

of dierlijke eiwitten als stabilisator worden 

gebruikt. Voorbeelden zijn chocolade,  

pindakaas en spreads. Zeïnedeeltjes werden 

vergeleken met wei-eiwit isolaat (WPI) in 

 

gemengd worden met water of waterige sys-

temen. NIZO food research deed afgelopen 

jaar onderzoek naar mogelijkheden om van 

onoplosbaar planteneiwit deeltjes te maken 

die dispergeerbaar zijn in water. Als disper-

geerbare deeltjes maar kleiner zijn dan  

0,1 μm (submicrondeeltje), kunnen ze  

homogeen worden gemengd met water en 

hebben ze grotendeels dezelfde eigenschap-

pen als opgelost eiwit. Door onoplosbaar  
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dezelfde dosering. Medium chain triglyce-

rate (MCT)-olie werd door high-shear  
mixing gemengd met 10 procent water dat 

0,3 procent van de respectievelijke eiwitten 

bevatte. Omdat MCT-watersystemen moei-

lijk te stabiliseren zijn, werd gekozen voor 

MCT-olie. Mede vanwege de lage viscositeit 

van de MCT-olie is het effect van een stabi-

lisator extra goed zichtbaar. De stabiliteit 

van MCT-wateremulsies in aanwezigheid 

van zeïnedeeltjes van wei-eiwit en in af- 

wezigheid van een stabilisator werd enkele  

dagen visueel gevolgd. Figuur 2 toont de 

stabiliteit na één dag. Met stabiliteit wordt 

hier bedoeld het in stand blijven van de 

troebelheid, veroorzaakt door kleine drup-

peltjes water in olie nadat het systeem is  

gemengd met een high-shear mixer. In  

aanwezigheid van zeïnedeeltjes blijft de 

troebelheid het langst in stand. Dit betekent 

dat de waterdruppeltjes langzaam of niet 

samensmelten en daardoor slechts lang-

zaam uitzakken om een laagje water op de 

bodem te vormen. Het bleek dat de zeïne-

deeltjes een stabiliteit geven die vergelijk-

baar is met wei- 

eiwit en die mis-

schien zelfs beter 

is. De effectiviteit 

ervan is theoretisch 

te veklaren aan de 

hand van het zogenaamde Pickering effect 

(zie figuur 3). Dit is het verschijnsel dat 

druppeltjes van water in olie of andersom 

veel beter worden gestabiliseerd door deel-

tjes dan door moleculen, omdat de stevig-

heid van de absorptie evenredig is aan de 

grootte van de deeltjes in het kwadraat. De 

hier gebruikte deeltjes zijn typisch 10 tot 

100 maal zo groot als eiwitmoleculen, dus 

het is 100 tot 10.000 maal zo moeilijk om ze 

van een oppervlak af te krijgen, wat nodig is 

voor het versmelten van druppeltjes.

Hydrofoob
Zeïne is een hydrofoob eiwit en daardoor 

slecht oplosbaar in water. De deeltjes ervan 

zijn weliswaar dispergeerbaar in water, 

maar hebben nog steeds een hydrofoob  

oppervlak. Daarom hebben ze een sterke 

neiging te adsorberen aan zo’n beetje alle 

oppervlakken die beschikbaar zijn. Vaak 

veroorzaakt dat technologische uitdagin-

gen, maar er kunnen ook voordelen uit 

voortkomen. Zo is het bijvoorbeeld  

mogelijk om magnetische, anorganische,  

colloïdale deeltjes eenvoudig te coaten met 

eiwit. Deze gefunctionaliseerde, magneti-

sche deeltjes kunnen vervolgens worden 

gebruikt voor scheidingstechnieken die 

worden gestuurd met magnetische velden.

Een heel  

ander type 

toepassing 

schuilt mo-

gelijkerwijs 

in het ge-

bruik van eiwitdeeltjes of met eiwitdeeltjes 

gecoate foodgrade silicadeeltjes als stabili-

satoren van water-wateremulsies. Deze 

emulsies worden gemaakt uit mengels van 

waterige polymeeroplossingen die fasen-

scheiding vertonen, zoals polysaccharide en 

bepaalde voedingseiwitten. Ze bestaan  

uit druppeltjes eiwitrijke oplossing in een 

continue fase van polysaccharide oplossing 

of vice versa en kunnen dienen als calorie-

arme vervanging van olie-wateremulsies. 

De stabiliteit van zulke water-wateremul- 

sies is echter nog niet voldoende onder 

controle. De deeltjes die mogelijkerwijs de 

neiging vertonen om beide polymeren te 

adsorberen aan hun oppervlak, hebben in 

dat geval affiniteit voor beide fasen en zul-

len daarom op het oppervlak willen zitten. 

‘  Stabiliteit afhankelijk  

van deeltjesgrootte’

Als de deeltjes eenmaal op het oppervlak 

zitten, zullen ze dat stabiliseren.

Tijdrovende concentratie
Bij de huidige methode worden de eiwit-

deeltjes gevormd in aanwezigheid van  

organisch oplosmiddel. Dat wordt verwij-

derd via verdamping of dialyse, tijdrovende 

processen. De deeltjesconcentratie is ten 

hoogste 1 procent. Voor veel toepassingen 

is dat voldoende. In hoog eiwitdranken  

worden echter deeltjesconcentraties van  

3 procent en hoger gebruikt. Hiervoor is 

een tijdrovende concentreringsstap nodig. 

Een opschaalbare productiemethode zon-

der deze extra stap zou nuttig zijn. De 

meest veelbelovende productiewijze maakt 

gebruik van sproeien, waarbij droge deeltjes 

worden gevormd die dispergeerbaar zijn tot 

iedere concentratie. Consequentie van de 

slechte oplosbaarheid van de zeïnedeeltjes 

is een sterke neiging om aggregaten te vor-

men. Voor de functionaliteit als stabilisator 

of als voedingseiwit is beperkte aggregatie 

niet noodzakelijkerwijs een probleem.  

Optimalisatie van de productie methode  

om deeltjes te krijgen die zo weinig moge-

lijk aggregatie vertonen, is een tweede  

uit daging voor verder onderzoek. 
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Figuur 2. MCT-olie met 10% water, één dag na 

high-shear mixing. Links geen eiwit; midden 0,3%  

zeïnedeeltjes; rechts 0,3% wei-eiwit isolaat (WPI).

Figuur 3. Het Pickeringeffect. Moleculen (boven) 

beschermen slecht tegen versmelting omdat hun 

absorptie-energie laag is. Grote deeltjes (onder)  

hebben een hoge absorptie-energie en vormen een 

harnas rond de druppel die versmelting met andere 

druppels onmogelijk maakt.


