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Onderzoek optimalisatie oplosbaarheid Macuview.

Ei verrijken 
 
Newtricious ontwikkelt zuiveldrankje in poedervorm

De uit Limburg afkomstige eierproducent 
Jos Nelissen wilde meer dan alleen eieren 
verkopen. In 2006 besloot hij onder de 
naam Newtricious eieren te produceren 
met een hoger gehalte aan gezondheidsbe-
vorderende stoffen, zoals carotenoïden 
(luteïne en zeaxanthine) en omega-3-vetzu-
ren. “Er zijn aanwijzingen dat deze stoffen 
helpen leeftijdsgerelateerde maculadegene-
ratie (LMD) – de belangrijkste oorzaak van 
slechtziendheid bij 55-plussers in westerse 
landen – te voorkomen”, vertelt Lieke van 
Adrichem, projectmanager bij het inmid-
dels 15 man en vrouw sterke bedrijf. Ei lijkt 
een geschikt product om te verrijken met 
carotenoïden en omega-3-vetzuren. “Deze 
stoffen worden gebonden aan de vetten in 
het ei en daardoor goed opgenomen in de 
darm –gemakkelijker dan wanneer je ze als 
supplement of via groente tot je neemt.”
Karnemelk en eidooier verrijkt met luteïne, 
zeaxanthine en omega-3-vetzuren vormen 
de basis voor Macuview: een poeder dat na 
toevoegen van een beetje water verandert in 
een zuiveldrank. “Aanvankelijk wilden we 
een koelvers product ontwikkelen, maar dat 
bleek maar beperkt houdbaar”, vertelt Van 
Adrichem. “Het poeder blijft een half jaar 
goed, en is dankzij het lage gewicht en klei-
ne volume duurzamer en minder kostbaar.”

Meerdere onderzoekslijnen
Newtricious wilde het product na vier jaar 

eigen vooronderzoek zo snel mogelijk op de 
markt zetten. Het bedrijf wist het product, in 
samenwerking met Food & Biobased Rese-
arch, daarna binnen drie jaar in het schap te 
krijgen – ondanks de uitdagingen in het ont-
wikkelingstraject. Macuview is sinds begin 
2014 verkrijgbaar bij apotheek en opticien. 
Dat is snel voor een product met een farma-
ceutisch tintje. “Ons idee om eidooier te ver-
rijken met functionele stoffen en dit aan te 
bieden in poedervorm was nieuw”, zegt Van 
Adrichem. “Daardoor was in de wetenschap-
pelijke literatuur weinig bruikbare achter-

grondinformatie voorhanden; we moesten 
alles zelf testen.” Door de natuurlijke variatie 
in de samenstelling van eidooier waren 
bovendien extra experimenten nodig om tot 
betrouwbare uitkomsten te komen. 

Droogtechniek & biobeschikbaarheid
Experts van Food & Biobased Research 
namen tijdens het traject de projectbegelei-
ding op zich, ondersteunden het bedrijf bij 
de ontwikkeling van een droogtechnologie 
en bij de optimalisatie van het product. Ook 
onderzochten zij de biobeschikbaarheid van 
de voor LMD belangrijkste component, 
luteïne, zowel via labexperimenten als in 
een klinische studie. “We hebben verschil-
lende droogtechnieken op een rijtje gezet 
en beoordeeld op haalbaarheid en kosten”, 
illustreert Miriam Quataert, expertiseleider 
Food Design & Structuring vanuit Food & 

INGREDIËNT & PRODUCT

Het product Macuview dat Newtricious R&D begin dit jaar op de 
markt bracht wordt door heel het land verkocht. Wageningen UR 
Food & Biobased Research ondersteunde het bedrijf tijdens het 
ontwikkelingstraject. “Wie de eerste wil zijn, moet zelf het wiel uit-
vinden”, zegt Lieke van Adrichem, projectmanager bij Newtricious. 
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Biobased Research. “Newtricious heeft  op 
basis daarvan gekozen voor sproeidrogen.” 
Food & Biobased Research onderzocht ver-
volgens het eff ect van sproeidrogen op het 
gehalte aan functionele stoff en in het pro-
duct, ontwikkelde een protocol voor Adri-
aan Goede BV – het bedrijf dat voor New-
tricious eidooiers droogt – en optimaliseer-
de de sproeidroogtechnologie ter plaatse. 
Belangrijk hierbij is de oxidatiegevoeligheid 
van luteïne en omega-3-vetzuren. “Verder 
hebben we de oplosbaarheid van het poeder 
verbeterd door optimalisatie van receptuur 
en ingrediënten, met behoud van de biolo-
gische beschikbaarheid van de gezond-
heidsbevorderende stoff en.”
De Wageningers onderzochten ook het 
eff ect van verschillende verpakkingen en 
verpakkingscondities op de houdbaarheid 
van het poeder. Vanwege de oxidatiegevoe-
ligheid van verschillende ingrediënten is 
bijvoorbeeld de headspace van de verpak-
king aangepast. Daarnaast ontwikkelden zij 
samen met het bedrijf Aroma Uden een 
reeks aroma´s voor het poeder die goed 
paste bij het product en de doelgroep. 

Klinische studies
De biologische beschikbaarheid van luteïne 
werd zowel via een humane studie (in vivo) 
als via laboratoriumexperimenten (in vitro) 
onder de loep genomen. “Uit de klinische 
studie kwam naar voren dat luteïne uit het 
‘droge poeder’ net zo goed wordt opgeno-
men als uit een kant-en-klare zuiveldrank”, 
vertelt Van Adrichem. De resultaten ver-
schijnen binnenkort in de International 
Journal of Food Sciences and Nutrition (1).

Gezondheidsclaim
De ‘poederstudie’ in het project van Newtri-
cious en Food & Biobased Research staat 
niet op zichzelf. “Newtricious heeft  in de 
afgelopen jaren al vier klinische studies uit-
gevoerd onder mensen met een verhoogd 
risico of vroege tekenen van LMD. Op dit 
moment loopt in Duitsland, Engeland en de 
Verenigde Staten een grote vervolgstudie 
naar de rol van het poeder bij vroege 

behandeling van de aandoening”, licht Van 
Adrichem toe. “Ons uiteindelijke doel is dat 
we een EFSA 13,5 of 14,0 gezondheidsclaim 
gericht op LMD mogen voeren op het pro-
duct.” Naast de humane studie zette Food & 
Biobased Research voor Newtricious ook 
diverse labstudies op poten. “Humane stu-
dies zijn kostbaar. Die zet je liever niet in 
als je alleen maar wilt weten of een recep-
tuur- of proceswijziging de biobeschikbaar-
heid beïnvloedt”, legt Quataert uit. “Wij 
hebben een methode ontwikkeld waarmee 
de biobeschikbaarheid van luteïne in ver-
schillende productvarianten te bepalen is 
met behulp van darmepitheelcellen.” Aan 
de metingen ging een verteringssimulatie 
vooraf, om de situatie in het menselijk 
lichaam zo goed mogelijk te benaderen. De 
onderzoekers ontwikkelden daarnaast een 
nieuwe methode voor snelle analyse van 
luteïne in eidooier en eipoeder. 

Multidisciplinaire aanpak
Van Adrichem en Quataert kijken met een 
goed gevoel terug op het project. “We 
moesten vaak beslissingen nemen terwijl er 
geen goede informatie beschikbaar was, 
maar dat was met dit team geen probleem”, 
zegt Van Adrichem. “We hadden allemaal 
hetzelfde doel: een goed product ontwikke-
len en op de markt zetten.” Volgens Van 
Adrichem is de multidisciplinaire aanpak 
van Food & Biobased Research een belang-
rijke succesfactor: ”Bij het project waren 
alle noodzakelijke specialisten betrokken, 
van scheidings-, eiwit- en procestechnolo-
gen tot ingrediëntenexperts, voedingskun-

digen, marketeers en mensen met een klini-
sche en farmaceutische achtergrond.”

‘Beren-op-de-weg-sessie’
Quataert benadrukt het belang van een 
grondige analyse van kansen en bedreigin-
gen in de startfase. “Een ’beren-op-de-weg-
sessie’ zoals wij die hebben gedaan, geeft  
een goed overzicht van de grootste risico´s 
in het ontwikkelingstraject, wat er moet 
gebeuren, wat je nodig hebt voor een vol-
gende stap en voor welke onderdelen je 
alvast extra tijd moet reserveren”, illustreert 
ze. Behalve een product dat met enthousias-
me wordt ontvangen in de oogheelkundige 
wereld is Newtricious dankzij het project 
een samenwerkingspartner rijker: Aroma 
Uden. “Bovendien heeft  onze andere part-
ner, Adriaan Goede BV, aanknopingspun-
ten gekregen om zich verder te richten op 
specialty products”, vertelt Van Adrichem. 
Als het aan haar ligt, loopt de samenwer-
king tussen Newtricious en Food & Bioba-
sed Research voorlopig door. “We willen de 
houdbaarheid van het poeder nog verder 
verlengen en het proces opschalen. Ook zijn 
er nog meer nieuwe concepten die we geza-
menlijk willen ontwikkelen.”
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Verpakking Macuview.
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