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WETENSCHAP

THEMA: 
INNOVATIE DOOR TECHNOLOGIE

Vetarm,  
maar toch romig
Water-water-emulsies: nieuwe structuren en kansen

Emulsies van wateroplosbare ingrediënten in plaats van 
olie-water-emulsies. Dat is mogelijk op basis van nieuwe  
inzichten ontwikkeld bij NIZO. Ze openen de weg naar vetarme 
of vetvrije producten mét een romig mondgevoel.

Geëmulgeerde olie in bijvoorbeeld mayo-
naise, sauzen, margarine verkrijgt zijn 
mondgevoel door destabilisering van de 
oliedruppeltjes op het mondoppervlak, 
zodat een laagje olie de tong bedekt. De 
menselijke perceptie is ingesteld op een 
positieve waardering van deze vetervaring. 
Tegenwoordig zijn olie, vet en andere calo-
rische ingrediënten echter overvloedig 
beschikbaar. Wetenschappers zoeken daar-
om naar methoden om de vetervaring te 
simuleren met laagcalorische vetvervangers. 
Water-water-emulsies hebben een aantal 
eigenschappen waardoor ze de plaats van 
olie-water-emulsies in kunnen nemen. 
Door deze in te zetten, kunnen producten 
worden gemaakt waarin minder vet zit ter-
wijl er toch een romig mondgevoel ontstaat. 

Oppervlaktespanning water-water
Water-water-emulsies bestaan voor mini-
maal 85% uit water. Ze worden gevormd 
wanneer oplossingen van voldoende con-
centratie (5-15%) van een eiwit en een poly-
sacharide met elkaar worden gemengd. Er 
treedt dan fasenscheiding op, net zoals tus-
sen olie en water, waardoor het mengsel 
troebel wordt. De troebelheid wordt ver-
oorzaakt doordat druppeltjes van de ene 
waterige fase (bijvoorbeeld de eiwitrijke 

fase) zijn omgeven door de continue fase 
die rijk is aan het andere ingrediënt (bij-
voorbeeld polysacharide).

Figuur 1. Links: een water-water-emulsie, met 

eiwitrijke oplossing in de druppelfase, en een poly-

sacharidefase als continue fase. Rechts: room, op 

dezelfde schaal. De vetdruppels zijn rood. Beeld-

grootte 160x160 μm.

Zoals in figuur 1 is te zien, heeft een 
water-water-emulsie dezelfde structuur als 
een olie-water-emulsie, zoals room. De 
emulsiedruppeltjes zijn van gelijke orde van 
grootte. Er zijn echter ook grote verschillen; 
de belangrijkste is het verschil in opper-
vlaktespanning tussen de druppeltjes en de 
continue fase. Kenmerkend voor water-wa-
ter-emulsies is dat de oppervlaktespanning 
tussen de fasen 100 maal kleiner is dan in 
olie-water-emulsies. De oppervlaktespan-
ning is de drijvende kracht achter de insta-
biliteit van emulsies. De stabiliteit van 

water-water is daarom intrinsiek veel groter 
dan die van olie-water-emulsies. Beide 
emulsies zullen uiteindelijk vergroven en 
opromen. Daarom zijn emulgatoren ook in 
het geval van water-water-emulsies nodig 
voor stabilisatie. De benodigde eigenschap-
pen van emulgatoren voor water-water-sys-
temen en vet-water-systemen verschillen 
sterk. 

Mondgevoel
Stabilisatoren zijn belangrijk voor het 
mondgevoel van emulsies. Tijdens con-
sumptie moet de emulsie geheel of gedeelte-
lijk destabiliseren, zodat het tongoppervlak 
voor een deel bedekt wordt met een laagje 
olie of vet. Dit geeft de romigheidservaring 
die consumenten meestal positief beoorde-
len. Emulgatoren fungeren dus niet alleen 
als stabilisatoren, maar ook als een middel 
om de stabiliteit te manipuleren. 
Voor de stabilisatie en manipulatie van tra-
ditionele olie-water-emulsies bestaat een 
breed scala aan ingrediënten, zoals fosfoli-
piden, eiwit, Tween enzovoort. Voor de sta-
bilisatie van water-water-emulsies bestaan 
nog geen goed gedocumenteerde ingrediën-
ten. De eigenschappen van stabilisatoren 
voor water-water-emulsies zijn geheel ver-
schillend van die voor olie-water-emulsies, 
omdat de fasen aan weerszijden van het 
water-water-grensvlak nauwelijks verschil-
len in hydrofobiciteit. Onderzoek bij NIZO 
heeft inmiddels uitgewezen dat grote, slecht 
oplosbare moleculen en hydrocolloïdale 
deeltjes in sommige gevallen adsor-
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beren aan het water-water-grensvlak, en op 
verschillende manieren de emulsiedruppels 
weerhouden van samensmelten. Figuur 2 
toont een voorbeeld van een emulsie van 
koud-water visgelatine (niet gelerend) en 
een polysacharide, die gestabiliseerd wordt 
door guar. De guar is zodanig gelabeld dat 
hij zichtbaar wordt als een lichte ring rond 
de druppels. Het is duidelijk te zien dat de 
guarlaag de coalescentie van de druppels 
stopt.

 
Figuur 2. 

Een water- 

water-emul-

sie gestabi-

liseerd door 

een hydro-

colloïde, 

zichtbaar als een heldere ring rond de druppels. 

Beeldgrootte 160x160 μm.

Vuistregels water-water-emulsies
Water-water-emulsies zijn te maken met 
vele combinaties van gangbare eiwitten en 
polysachariden. Er zijn enkele vuistregels: 
niet-geladen of laaggeladen moleculen, 
zoals zetmeel of maltodextrine gecombi-
neerd met gelatine of andere eiwitten dicht 
bij hun iso-elektrische pH, zullen gemakke-
lijker fasenscheiden, en dus bij lage concen-
tratie (onder 10%) al een emulsiestructuur 
vormen. Polysachariden met een hoog mol-
gewicht (groter dan 100 kDa) of geaggre-
geerde eiwitten werken beter dan lage  
molgewichten, zoals geheel natieve, niet- 
geaggregeerde eiwitten. Dat komt doordat 
grote moleculen minder makkelijk te men-
gen zijn met grote moleculen van een ande-
re soort. Snelle fasenscheiding is het gevolg. 
Voorbeelden van ingrediëntparen die 
geschikt zijn voor water-water-emulsies zijn 
Na-caseïnaat-pectine, WPI-aggregaten en 
pectine, gelatine en dextraan, gelatine en 
maltodextrine (DE2) en gelatine en pullu-
laan. Toevoegen van zout versterkt vaak de 
fasenscheiding, net als een pH die dicht bij 
het iso-elektrisch punt van het eiwit ligt.

Toepassingen
De toepassingen van watergebaseerde 
emulsies vereisen stabiliteit en ‘structuur’; 
dat wil zeggen, een viscositeitsverschil tus-
sen druppels en continue fase. Wanneer de 
druppels een viscositeit hebben die min-
stens tien maal zo hoog is als de continue 
fase, kan worden gesproken van een struc-
tuur of een mondgevoel. Zo’n viscositeit is 
te maken door een hoog molgewicht van 
een polysacharide te kiezen als fase in de 
druppels, of – als de eiwitfase de druppelfa-
se is – deze gedeeltelijk of geheel te crosslin-
ken, bijvoorbeeld transglutaminase of een 
andere agentia voor crosslinken die 
geschikt zijn voor voedingsmiddelen. 
Figuur 3 laat een voorbeeld zien van een 
water-water-emulsie bestaande uit gelatine 
en een polysacharide, waarvan de gelatine-
rijke emulsiedruppels gegeleerd zijn en sta-
biel zijn gemaakt. Zulke gefixeerde 
water-water-emulsies zijn toepasbaar voor 
gedeeltelijke of volledige vervanging van 
vet- of oliedruppels in emulsies zoals  
mayonaise, room of dressings.

Figuur 3. 

Gelatine-

bolletjes, 

gemaakt 

door een 

water- 

water-emulsie van gelatine te laten geleren.

Verdere ontwikkelingen
Naast het gebruik van water-water-emulsies 
voor olievervanging, al dan niet door mid-
del van het geleren of crosslinken van de 
druppels, zijn nieuwe toepassingen van 
deze volledig watergebaseerde gestructu-
reerde systemen denkbaar. Onderzoek moet 
dit uitwijzen. Gedacht kan worden aan de 
groei van bacterieculturen in systemen met 
water-water-grensvlakken (figuur 4). De 
bacteriën of andere eencelligen weten de 
grensvlakken te vinden omdat daar de 
voedselsituatie het beste is. Tegelijkertijd 
werken de bacteriën als stabiliserende deel-

tjes die elasticiteit en viscositeit aan het 
vloeibare grensvlak verlenen, en wellicht 
ook exocellulaire polysachariden, die voor 
verdere stabilisatie zorgen.
Een ander fascinerend aspect van water- 
water-emulsies zijn de structuren die het 
beste met het bekende ‘Droste-effect’ kun-
nen worden beschreven (figuur 5). Hier is 
een water-in-water-in-water-emulsie te 
zien, waar een emulsiedruppel geïsoleerd 
van zijn ‘eigen’ fase in een druppel van de 
andere fase zit. Zelfs deze geïsoleerde drup-
pel bevat weer druppels van de andere fase. 
Wanneer zulke structuren worden gestabili-
seerd, ontstaat een dubbelemulsie. Zulke 
structuren kunnen een vluchtige compo-
nent die vooral oplosbaar is in één van de 
fasen, gecontroleerd en verrassend vrij laten 
komen, aangezien deze component een 
serie grensvlakken moet passeren.

Figuur 4. 

Bacterie-

groei  

op een 

water-wa-

ter-grens-

vlak. Rood: 

eiwitrijke 

fase, groen: polysacharidefase.  

Beeldgrootte 80x80 μm.

Figuur 5. 

Water-in-

water-in-

water-emul-

sie van een 

eiwitfase 

(rood) en 

een poly-

sacharide fase (groen). Zulke structuren zijn mogelijk 

door de lage grensvlakspanning tussen de fasen. 

Beeldgrootte 80x80 μm.
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