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Eiwit-polysacharide 
interacties
Effectieve sturing van textuur en stabiliteit

Zowel eiwitten als polysachariden spelen een belangrijke rol in 
de textuur en stabiliteit van levensmiddelen. alleen op basis   
van een grondig begrip van de interacties tussen eiwitten en 
polysachariden is op een doeltreffende manier de textuur en        
stabiliteit van levensmiddelen te sturen, aroma of smaakafgifte 
aan te passen en het mondgevoel te verbeteren.

eiwitten en polysachariden aan elkaar 
door een tegengestelde lading (complex-
vorming). 
Drie belangrijke mechanismen voor eiwit-
polysacharide interacties zijn: 

• Thermodynamische incompatibiliteit
• Elektrostatische interacties
• Cross-linking

Thermodynamische incompatibiliteit houdt 
in dat sommige polysachariden en eiwitten 
niet goed mengen en er een fase ontstaat met 
verhoogde eiwit-concentratie en een fase met 
verhoogde polysacharide-concentratie. Dit 
kan in de tijd leiden tot ontmenging van een 
product in twee fasen, maar er kunnen ook 
lokale concentratieverschillen tussen eiwit en 
polysachariden ontstaan. Het ontstaan van 
een microstructuur met twee fasen heeft 
invloed op het vrijkomen van water tijdens 
consumptie en beïnvloedt bijvoorbeeld de 
sappigheid van een product. Dit betekent ook 
dat smaakstoffen op een andere manier over 
het product worden verdeeld, waardoor ook 
het vrijkomen van de smaakstoffen kan    
worden beïnvloed. 

Elektrostatische interacties
Wanneer polysachariden en eiwitten een 
tegenovergestelde lading hebben, kunnen 
ze aan elkaar binden; dit worden elektro-
statische interacties genoemd. Deze eigen-
schap kan op verschillende manieren wor-
den benut. Zo kunnen multi-laags emul-

De initiële textuur en het behoud van tex-
tuur tijdens shelf-life zijn belangrijke kwa-
liteitskenmerken voor levensmiddelen. 
Daarnaast is de dynamiek van de textuur-
verandering tijdens consumptie essentieel 
voor de beoordeling door consumenten. 
Bekend voorbeeld is het verouderen van 
brood; dit ontstaat doordat polysachari-
den in brood kristalliseren waardoor het 
brood harder wordt en in de mond eerder 
breekt. De verandering van textuur heeft 
een sterk effect op het vrijkomen van 
geur- en smaakstoffen waardoor ook de 
smaak van het product afneemt. Deze 
effecten versterken de perceptie van    
kwaliteitafname.
In veel producten zijn zowel polysachari-
den als eiwitten bepalend voor de textuur. 
Denk hierbij aan broodproducten, sauzen, 
babyvoeding en zuivelproducten zoals vla 
of yoghurt. Polysachariden en eiwitten 
zijn beide hydrocolloïden; hydrofiele poly-
meren die gedispergeerd zijn in water. In 
het product hebben ze een functie als vis-
cositeitsverhoger, geleermiddel en struc-
tuurvormer. Om de interacties tussen 

polysachariden en eiwitten te kunnen 
begrijpen, voorspellen of toe te passen in 
producten, is het van belang de eigen-
schappen van beide typen polymeren       
te kennen.

Interacties
Eiwitten en polysachariden zijn twee    
verschillende klassen van moleculen en 
hebben verschillende eigenschappen. De 
structuur en functionele eigenschappen 
van eiwitten en polysachariden afzonder-
lijk zijn doorgaans bekend, en worden bij 
NIZO food research routinematig in 
detail geanalyseerd. Maar hoewel poly-
sachariden en eiwitten vergelijkbare tex-
turele functies hebben in levensmiddelen 
en beide vaak in levensmiddelen voorko-
men, zijn ze niet zomaar naast elkaar te 
gebruiken. Doordat polysachariden en 
eiwitten interacties met elkaar aangaan in 
levensmiddelen, zijn ze meestal niet 
homogeen verdeeld door het product. In 
sommige gevallen mengen polysachariden 
en eiwitten niet met elkaar doordat ze 
elkaar afstoten. In andere gevallen binden 
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sies worden gemaakt, waarbij de olie 
druppels eerst worden gecoat met eiwit en 
daarna met een geladen polysacharide. 

Cross-linking
Eiwitten en polysachariden kunnen ook 
op verschillende manieren met elkaar 
covalent gecross-linked worden. De eigen-
schappen van eiwitten kunnen positief 
worden beïnvloed (bijvoorbeeld verhoog-
de oplosbaarheid en beter mondgevoel) 
door ze met koolhydraten te cross-linken 
via de Maillard-reactie door gecontroleer-
de verhitting. Daarnaast kunnen eiwitten 
worden gekoppeld aan koolhydraten die 
fenolgroepen bevatten, zoals bietenpecti-
ne of arabinoxylanen uit granen, door 
middel van oxidatieve cross-linking. 
Begrip van deze interacties is essentieel 
voor engineering van textuur van levens-
middelen om de stabiliteit tijdens shelf-
life te verbeteren, maar ook om nieuwe 
texturen te ontwikkelen, de aroma- of 
smaakrelease van producten aan te passen 
of het mondgevoel van planteneiwitten te 
verbeteren. Daarbij wordt onder andere 
rekening gehouden met de veranderingen 
die optreden in de textuur tijdens of na 
consumptie.

Verbeteren stabiliteit tijdens shelf-life
NIZO food research ziet in de praktijk bedrij-
ven regelmatig worstelen met de fysische sta-
biliteit van hun product. Vaak kunnen NIZO-

onderzoekers deze bedrijven helpen omdat 
zij niet alleen de eigenschappen van polysa-
chariden en eiwitten kennen, maar ook de 
interacties tussen polysachariden en eiwitten. 
Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 1. 
In dit fasediagram is weergegeven hoe eiwit-
ten in zure zuiveldranken gestabiliseerd kun-
nen worden door gebruik te maken van hun 
interacties met geladen polysachariden zoals 
pectine (1). In de figuur is te zien dat verdun-
de magere melk bij neutrale pH stabiel is. 

Wanneer bij neutrale pH pectine als verdik-
kingsmiddel wordt toegevoegd, treedt deple-
tie-interactie op en als gevolg daarvan fase-
scheiding. Wanneer dan de pectineconcen-
tratie (> 0,85%) wordt verhoogd, neemt de 
viscositeit toe en treedt er restabilisatie op. Bij 
lage pH treedt er aggregatie op doordat de 
lading van caseïne micellen afneemt. Wan-
neer weinig pectine wordt toegevoegd, treedt 
er flocculatie op door bridging: brugvorming 
door polysachariden tussen caseïne micellen. 
Wanneer de pectineconcentratie verder 
wordt verhoogd, treedt er sterische stabilisa-
tie op door elektrostatische interactie tussen 
de caseïne micellen en de pectine. Voor 
bedrijven geeft een figuur als deze duidelijke 
grenzen waarbinnen producten ontwikkeld 
en geproduceerd kunnen worden. Bijkomend 
voordeel is dat er vaak een reductie in het 
aantal additieven kan worden bereikt door 
een goede analyse van ingrediënten en hun 
interacties.

Bouwen van nieuwe texturen 
De kennis van interacties tussen polysachari-
den en eiwitten biedt ook kansen om nieuwe 

Figuur 1. Fasediagram 
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-  Caloriearme producten die toch                
verzadigend zijn;

-  Het beter beschikbaar maken van smaak    
en geur waardoor het product aantrekkelij-
ker wordt, bijvoorbeeld voor ouderen met 
een verminderde smaak;

-  Textuurbehoud van samengestelde           
producten tijdens shelf-life; 

-  Efficiënter gebruik van grondstoffen,        
bijvoorbeeld door negatieve eigenschappen 
van plantaardige eiwitten te verminderen. 
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functionaliteit aan producten te geven. Zo 
kan het gedrag in de mond van een eiwit-
polysacharide gel gestuurd worden door 
gebruik te maken van thermodynamische 
incompatibiliteit tussen polysachariden en 
eiwitten (2), waarmee de sappigheid en aro-
marelease worden beïnvloed. Dit kunnen 
onderzoekers bijvoorbeeld gebruiken voor 
zoutverlaging in worsten (3). Ook bij de ont-
wikkeling van laag vet kaas maken NIZO-
onderzoekers hiervan gebruik. Wanneer het 
vetgehalte in kaas verlaagd wordt, wordt de 
textuur vaak rubberachtig. De hypothese is 
dat dit komt doordat er minder vetbolletjes 
aanwezig zijn, die als structuurbreker dienen 
(4). Daardoor breekt de kaas minder snel (zie 
figuur 2). Wanneer er EPS-vormende bacteri-
en worden toegevoegd, ontstaat rond de bac-
teriën een fase met EPS die niet mengt met 
de eiwitfase in kaas. Deze EPS-fase kan dan 
de rol van structuurbreker overnemen van 
het vet, waardoor een kaas ontstaat met een 
aangename structuur. Polysacharide-eiwit
interacties kunnen ook worden gebruikt om 

de astringentie, die vaak een probleem is bij 
plantaardige eiwitten, te verminderen door 
eiwitten aan koolhydraten te koppelen via de 
Maillard-reactie (5). Daarnaast kunnen de 
emulgerende eigenschappen van eiwitten 
worden verbeterd door er hydrofiele poly-
sachariden aan te koppelen (6). Door olie-
druppels in emulsies te encapsuleren door 
eerst een eitwitlaag op te brengen en vervol-
gens een polysacharidelaag, kan een stabiele 
emulsie worden gemaakt met bijzondere 
eigenschappen, zoals bescherming tegen 
vetoxidatie of maskeren van een bittere 
smaak. Ook kunnen bioactieve componenten 
zo geëncapsuleerd worden, dat ze op de juiste 
plek in het lichaam vrijkomen. Doordat de 
laag stabiel is in de maag, maar instabiel in de 
darmen, kunnen de encapsulaten de inhoud 
vrijgeven in de darm.

Vooruitzicht
Belangrijke trends in dit veld zijn:
-  Producten voor ouderen, die vaker last    

van slikproblemen hebben; 

Figuur 2. mogelijke rol 

van eps-vorming op de 

textuur van laag-vet 

kaas. 
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