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Mix eiwit van dier 
en plant kansrijk 

Plantaardige eiwitten zijn doorgaans  
duurzamer en goedkoper te produceren 
dan dierlijke eiwitten.1,2 Die laatste geheel  
of gedeeltelijk vervangen door plantaar- 
dige alternatieven, heeft echter vaak een 
negatief effect op de textuur van voedings-
middelen3. Consumenten lopen in het  
algemeen niet warm voor een complete  
vervanging van dierlijke eiwitten door  
andere eiwitten vanwege het verschil in 
mondgevoel en de smaak die wordt ge-
associeerd met plantaardige eiwitten. Een 
mix van ver schillende eiwitten vormt dan 
een goed alternatief. Met de mengsels zijn 

Vervanging van dierlijke door plantaardige eiwitten wordt  
geassocieerd met een ander mondgevoel en een andere
smaak. Een mengsel van beide kan een alternatief vormen  
om dit negatief effect te ondervangen. 

Eiwitmengsels: kansen voor plantaardige eiwitten

en hun bijdrage aan de textuur van levens-
middelen. Elk eiwit heeft een unieke amino-
zuurvolgorde en in oplossing een unieke 
quaternaire structuur. In sommige eiwitten 
ontbreken essentiële aminozuren, waardoor 
ze op zichzelf niet voldoen aan de eisen voor 
complete eiwitten die de Voedsel- en Land-
bouworganisatie FAO heeft geformuleerd. 
Door eiwitten in de juiste verhouding te 
mengen, is het echter wel mogelijk de juiste 
aminozuursamenstelling te bereiken. NIZO 
food research ontwikkelde tools waarmee 
gericht kan worden gezocht naar eiwitmeng-
sels met een specifieke aminozuursamen-
stelling (zie figuur 1) die voldoen aan de  
gestelde eisen. 
Bij het toepassen van eiwitmengsels in  
levensmiddelen kunnen de mechani- 
sche eigenschappen van de mengsels  
beter uitpakken dan die van de afzonder- 

ook nog eens voedingsmiddelen te ontwik-
kelen met een nieuwe textuur en nieuwe 
sensorische eigenschappen.4,5 Ook bieden 
ze een kans om meer plantaardige eiwitten 
te gebruiken in voeding. Eiwitmengsels  
bestaan ofwel uit een mix van eiwitten uit 
dezelfde bron, zoals melk eiwitten wei en 
caseïne, ofwel diverse soja-eiwitten, ofwel 
uit een mix van verschillende origine, bij-
voorbeeld dierlijk en plantaardig. 

Synergetische eiwitmengsels
Eiwitten zijn een belangrijk onderdeel van 
onze voeding vanwege hun voedingswaarde 
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DRUPPELGROOTTE (µm)
D[4,3] DAG 0

OPROMINGSSNEL-
HEID  (mm/s)

CRÈMELAAG (%)

Na-Caseinaat (NaCas) 2,0 1,20 32
NaCas : Com. Erwt = 0,75 : 0,25 3,9 1,39 36
NaCas : Com. Erwt = 0,50 : 0,50 2,6 1,65 38
NaCas : Com. Erwt = 0,75 : 0,25 6,6 1,98 42
NaCas : Com. Erwt = 0 : 1 12,1 2,55 45
NaCas : NIZO Erwt = 0,50 : 0,50 2,3 1,40 32

NaCas : Com. Erwt = 0,5 : 0,5 NaCas : Com. Erwt = 0 : 1 NaCas : NIZO Erwt = 0,5 : 0,5

Tabel 1. Druppelgrootte van een caseïne-emulsie en van een caseïne : erwteneiwitemulsie (1% m/m eiwit : 20% zonnebloemolie)
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lijke eiwitten. Dit zijn zogeheten synerge-
tische eiwitmengsels. Selectieve menging kan 
zeer bruikbaar zijn voor het ontwikkelen van 
nieuwe producten. Zo leidt het vermengen 
van afzonderlijke soja-eiwitten – glyci nine 
en β-conglycinine – in diverse verhoudingen 
tot betere gelerende eigenschappen bij een 
pH van 3,8.6 De elasticiteitsmodulus van het 

mengsel is dan groter dan de som van de af-
zonderlijke delen. Deze resultaten vormen 
een sterke aanwijzing dat de eiwitten een  
synergetische interactie vertonen. 
 
Gelering
Bij het geleren van eiwitmengsels kunnen, 
afhankelijk van de interactie tussen de  

eiwitten, diverse mengsels optreden. De  
eiwitten vormen:
•  samen een netwerk waarbij er geen fase-

scheiding optreedt;
•  een bi-continu netwerk waarbij de eiwit-

ten twee afzonderlijke netwerken vormen 
en waarbij fasescheiding kan optreden op  
microscopisch of macroscopisch niveau; 

•  complexen die in de meeste gevallen  
leiden tot sedimentatie. 

Er bestaan diverse analysemethoden om de 
wisselwerking tussen eiwitten in oplossing 
en bij gelering te bestuderen, zoals dynami-
sche differentiecalorimetrie, titratie van het 
ene eiwit bij het andere, reologische meting 
en microstructuuranalyse. Recent is onder-
zoek5  gedaan naar de gelering van mengsels 
van gelatine en soja-eiwit. De twee eiwitten 
zijn verschillend in hun geleringsgedrag: 
soja-eiwit geleert bij verhitting, terwijl  
gelatine geleert bij afkoelen  – thermo- 
reversibele gelering. Hieruit bleek dat de 
eiwitten een bi-continu netwerk vormen, 
dat wil zeggen dat de twee eiwitten twee  
afzonderlijke eiwitnetwerken vormen. De 
breukeigenschappen werden gedomineerd 
door de sterkste van de twee netwerken – 
welke dit is, hangt af van de mengverhou-
ding. 
Met deze benadering kan een hele reeks 
breukeigenschappen van soja-eiwit-gelati-
nemengsels worden bereikt. Figuur 2  
toont een texturemap waarin de breuk- 
eigenschappen van verschillende  producten 
zijn weergegeven. In blauw (soja-eiwit) en 
rood (gelatine) zijn de tex turen weergege-
ven die met de afzonderlijke eiwitten ge-
maakt kunnen worden. Het textuurdomein 
dat verloopt van blauw naar rood, zijn de 
texturen die met de mengsels van deze twee 
eiwitten kunnen worden gemaakt. Figuur 2 
laat zien dat het dierlijke gelatine gedeelte-
lijk vervangen kan worden door het plant-
aardige soja-eiwit .5-7

Emulgerende eigenschappen
Eiwitten worden vaak in voedingsmiddelen 
gebruikt vanwege hun emulgerende eigen-
schappen, bijvoorbeeld om de stabili-

Figuur 1. Methoden om mengsels van eiwitten samen te stellen waarbij de aminozuursamenstelling zo dicht 

mogelijk bij de gewenste samenstelling ligt.

Figuur 2. Texturemap van gelen, gemaakt van soja-eiwit en gelatine en mengsels daarvan. De grijze en zwarte 

stippen zijn voorbeelden van bestaande voedingsmiddelen.
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teit van olie-wateremulsies te vergroten. In 
recent onderzoek bestudeerde NIZO food 
research de emulgerende capaciteit van 
caseïne-erwteneiwitmengsels (1% m/m  
eiwit : 20% m/m zonnebloemolie). Com-
mercieel verkrijgbare caseïne- en erwten-
eiwitten werden vergeleken met een door 
NIZO bereid erwteneiwitisolaat.8 Tabel 1 
toont de grootte van de oliedruppels, de  
opromingssnelheid en de dikte van de  
crèmelaag van de verschillende emulsies. 
Uit de resultaten blijkt duidelijk dat:
•  de grootte van de oliedruppels toenam als 

het gehalte aan commercieel erwteneiwit 
vergroot werd;

•  een vergelijkbare trend zichtbaar werd in 
de opromingssnelheid, wat erop wijst dat 
een hoger gehalte commercieel erwtenei-
wit de stabiliteit van de emulsie vermin-
dert; dit werd ook bevestigd door de toe-
nemende dikte van de crèmelaag, een 
indicatie dat er meer eiwitten – onoplos-
bare deeltjes – op het oppervlak van olie-
druppels zitten; 

•  goed oplosbaar erwteneiwit (NIZO- 
isolaat) presteerde beter dan de commer-
ciële variant; dit is te verklaren door het 
ontbreken van onoplosbare eiwitdeeltjes  
in het NIZO-isolaat.

Homogenere verdeling
Beelden die zijn verkregen via confocale 
laserfluorescentiemicroscopie (zie figuur  
3) laten zien dat de hoeveelheid onoplos-

bare deeltjes in commercieel verkrijgbaar 
erwten-eiwit een duidelijk negatief effect 
heeft op de grootteverdeling van de olie-
druppeltjes. Het gebruik van een goed  
oplosbaar erwteneiwit leidt tot een homo-
genere verdeling van de oliedruppeltjes. 
Deze experimenten hebben aangetoond  
hoe belangrijk het is om functioneel  

hoogwaardige plantaardige eiwitten te 
gebruiken. Oplosbaarheid en functionali-
teit, bijvoorbeeld emulgeervermogen, is  
een voorwaarde voor het verbreden van  
de toepassing van plantaardige eiwitten in 
voedingsmiddelen. Een grote hoeveelheid 
onoplosbaar materiaal in commerciële 
plantaardige eiwitisolaten komt het eind-
product niet ten goede. 
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Figuur 3. CLSM-beelden van emulsies, gestabiliseerd door mengsels van natriumcaseïnaat en erwteneiwit.

‘  Selectieve menging kan 
leiden tot nieuw product’


