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Electrospinnen
De weg naar de smakelijke vleesvervanger

hoe kan hoogwaardig eiwit worden omgezet naar een product 
met ‘bite’ dat op vlees lijkt? en hoe kan dat zodanig dat de 
eiwitbron eenvoudig is te variëren, zodat er geen afhankelijk-
heid is van een enkele grondstof? Tno ging aan de slag met 
electrospinnen.

worden aangetrokken door de collector.
Voor een werkend proces moeten niet 
alleen een aantal fysische parameters in 
het juiste gebied zitten, ook moet het 
molecuul polariseerbaar zijn en daarvoor 
moet de oplossing een zekere geleidbaar-
heid hebben. De aantrekkingskracht naar 
de collector moet de oppervlaktespanning 
kunnen doorbreken. De moleculen moe-
ten zich kunnen uitstrekken onder invloed 

van het elektrische veld, en de 
concentratie moet hoog genoeg 
zijn om ze te laten verknopen 
tijdens het verspinnen. 

Eiwitten spinnen
Eiwitten zijn moeilijk te spinnen 

omdat ze een relatief sterke interne struc-
tuur hebben. De moleculen strekken zich 
niet onder invloed van het elektrische veld, 
waardoor ze niet genoeg interactie hebben 
tijdens het spinnen. Als een eiwit ontvouwt, 
is de conformatie ‘random’ en zou het zich 
makkelijker moeten richten naar het veld. 
Omdat hydrofobe stukken van het eiwit dan 
echter aan de buitenkant zitten, is de oplos-
baarheid van het eiwit vaak niet voldoende. 
Meestal vormen ze aggregaten. Om eiwitten 
toch te kunnen verspinnen, zijn er twee 

Er zijn verschillende technieken voor 
eiwitstructurering (figuur 1). De bekendste 
is extrusie, waarbij eiwitten bij hoge tem-
peratuur en onder hoge druk door een 
nozzle worden geperst. Het resultaat is een 
structurering op millimeter schaal. Kleine-
re eiwitstructuren kunnen worden 
gemaakt met een shear cell [1]. Door 
afschuifkrachten uit te oefenen op een 
geconcentreerde eiwitsuspensie worden 
vezels gemaakt met een 
grootte tussen micro- en 
millimeters. Dat is een grote 
range en weinig gedefinieerd.
Sensorisch worden structu-
ren vanaf ongeveer 30 μm 
waargenomen. De via extru-
sie verkregen structuren zijn veel groter en 
daarmee ontbreekt een fijnstructuur die 
vlees zou kunnen nabootsen. Met de shear 
cell ligt de grootte gedeeltelijk onder en 
gedeeltelijk boven die grens. Daardoor is 
moeilijk af te stemmen wat er precies 
wordt waargenomen. Door structuren te 
maken die kleiner zijn dan 30 μm en die 
vervolgens te gebruiken als bouwstenen 
voor grotere structuren, is te kiezen hoe de 
structuur wordt waargenomen. TNO heeft 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid 

om met electrospinnen de brug te slaan 
naar deze kleinere structuren. De ver-
wachting is dat de electrogesponnen vezels 
interessante bouwstenen opleveren om  
een product met bite ‘bottom-up’ op te 
bouwen.

Tailor cone
Electrospinnen is een techniek die lange 
moleculen (polymeren) verspint tot vezels 

van nanometers dikte. Daarvoor wordt een 
polymeeroplossing langzaam in een hoog 
elektrisch veld gepompt. In het veld pola-
riseren de moleculen, om zich vervolgens 
door de grote veldsterkte uit te strekken 
(zie figuur 2). Als de concentratie, geleid-
baarheid en oppervlaktespanning in het 
juiste regime zitten, vormt de oplossing 
met de uitgestrekte polymeren een zoge-
noemde Tailor cone. Tijdens het spin- 
proces verknopen de polymeren vanuit de 
Tailor cone tot een dunne draad, terwijl ze 

‘ Electrogesponnen vezels 
leveren bouwstenen op 
voor een product met bite’
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Figuur 2. electrospinnen.

Figuur 1. processen voor  

eiwitstructurering. extrusie  

structureerd op millimeter schaal,  

de shear cell [1] op micrometer schaal, 

en het hier beschreven electrospinnen 

nog een schaal lager – op nanometer 

schaal.

mogelijke strategieën (zie ook figuur 3): 
1.  Een ander oplosmiddel kiezen waarin 

het eiwit niet aggregeert.
2.  Toevoegen van een polymeer dat heel 

goed verspinbaar is. In dat geval hoeven 
de eiwitten zelf niet meer uit te strekken 
om te verspinnen, maar worden ze ‘mee-
getrokken’ met het verspinnen van het 
polymeer.

Oplosmiddelen gelatine en zeïne
De meeste oplosmiddelen waaruit eiwit-
ten zijn te spinnen, zijn ongeschikt voor 
de voedingsindustrie, zoals het organisch 
oplosmiddel hexafluoroisopropanol of 
sterke zuren. De strategie van een ander 
oplosmiddel kiezen, valt daarmee groten-
deels af. Er zijn slechts twee eiwitten 
bekend die te verspinnen zijn uit food-
grade oplosmiddelen en waarvan de dra-
den zouden kunnen worden gebruikt als 
vleesvervanger:
1.  Gelatine (oplosmiddel: warm water).
2.  Zeïne (oplosmiddel: ethanol).
Er zitten echter wel een paar grote nade-
len aan gelatine of zeïne als basis voor een 

eiwitrijk product. Behalve dat gelatine 
van dierlijke oorsprong is (en dus niet 
met recht een vervanger van vlees is te 
noemen), ontbreken in zowel zeïne als 
gelatine essentiële aminozuren. Daarnaast 
was doel een methode te ontwikkelen 
waarbij een range aan eiwitten kan wor-
den versponnen, in plaats van vast te zit-
ten aan twee bijzondere gevallen.

Toevoegen verspinbaar polymeer
De tweede strategie om eiwitten te ver-
spinnen is het toevoegen van een goed 
verspinbaar polymeer. Een extreem voor-
beeld is het toevoegen van een goed ver-
spinbaar polymeer aan niet te verspinnen 
latexbolletjes. Latexdeeltjes hebben geen 
interactie, zijn niet langgerekt en voldoen 
aan geen enkele eis die een molecuul moet 
hebben om verspinbaar te zijn. Echter, ze 
zijn te mengen met een goed verspinbaar 
polymeer en vormen tijdens het spinnen 
een ‘kralenketting’, waarbij de latexbolle-
tjes de kralen zijn en de ketting het ver-
spinbare polymeer [2]. Voor voeding zijn 
echter food-grade dragerpolymeren nodig. 

Food-grade verspinnen van  
alleen eiwitten
Bij TNO zijn de twee strategieën gecom-
bineerd om systemen met alleen eiwit op 
een food-grade manier te verspinnen. De 
drager is vervangen door het verspinbare 
gelatine of zeïne met een soortgelijke 
strategie als de latexbolletjes in figuur 3. 
Dat kan alleen als de eiwitten die worden 
toegevoegd (de ‘kralen’) zich net zo 
gedragen als de latexbolletjes. Dat bete-
kent dat ze als individuele ‘bolletjes’ in de 
oplossing moeten zitten; ze moeten goed 
oplossen en niet aggregeren. 
In alcohol, waaruit zeïne is te verspinnen, 
slaan de meeste eiwitten (‘kralen’) neer. 
Zeïne is dus niet als dragerpolymeer te 
gebruiken om andere eiwitten te verspin-
nen. Gelatine kan worden gesponnen uit 
warm water. Zolang in het warme water 
de toegevoegde eiwitten (‘kralen’) goed 
oplosbaar zijn, zou de gelatine als drager 
kunnen werken. Als de toegevoegde 
eiwitten ontvouwen, is de kans groot dat 
ze aggregeren en zal de verspinbaarheid 
omlaag gaan. De truc is dus om te spin-

Extrusie
mm schaal Shear cell μm schaal

Manski et al. (2008) Food Hydrocolloids 22: 587

Electrospinning
nm schaal
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Figuur 4. spinnen van 15% wei-eiwit met een aantal concentraties van twee verschillende gelatines.

Figuur 3. strategieën om eiwitten te kunnen verspinnen.
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nen beneden de denaturatietemperatuur 
van het eiwit.
Het gebruik van gelatine als dragerpoly-
meer is getest door een aantal eiwitten toe 
te voegen aan een gelatine-oplossing en 
die mengsels te verspinnen. De hele range 
eiwitten (BSA, ovalbumine, wei-eiwit, 
soja-eiwitisolaat en caseïnaat) kan 1:1 
worden versponnen met 15% gelatine uit 
warm water (40°C). Afhankelijk van het 
toegevoegde eiwit is het proces meer of 
minder stabiel. Gelatine kan dus als  
drager worden gebruikt om een hele  
reeks eiwitten te verspinnen.
Om verder te testen, is het soort gelatine 
gevarieerd. Bij synthetische polymeren is 
van een langer polymeer een lagere con-
centratie nodig voor het spinproces. Om 
dat na te bootsen, is wei-eiwit versponnen 
met drie gelatines met een verschillend 
bloomgetal. De gelatines met het hogere 

bloomgetal, en dus een grotere lengte, 
verspinnen inderdaad bij een lagere con-
centratie dan de kortere gelatines (figuur 
4). Een nadeel van langere gelatines is dat 
ze een hoger smeltpunt hebben, waardoor 
ook de temperatuur, waarbij het mengsel 
moet spinnen, hoger ligt. De kans dat de 
toegevoegde eiwitten onder die omstan-
digheden denatureren (en aggregeren) is 
groter. Ook droogt de druppel waaruit 
wordt gesponnen sneller uit, wat een 
langdurig stabiel spinproces moeilijk 
maakt. De keuze voor de gelatine is dan 
ook een compromis tussen het spinnen 
op hogere temperatuur met een lagere 
concentratie gelatine en het spinnen op 
een lagere temperatuur met meer gelatine.

Toekomst
Bij TNO zijn voor het eerst op een food-
grade manier pure eiwitsystemen ver-

sponnen. In de toekomst zouden deze 
eiwitdraden kunnen worden gebruikt als 
bouwsteen voor een eiwitrijk product. 
Om zover te komen zijn er nog wel een 
paar hindernissen te overwinnen. De  
draden zijn nu nog oplosbaar, wat het 
gebruik in een matrix bemoeilijkt. Verder 
werkt op dit moment het proces op lab-
schaal en de opschalingsstap zal nog een 
hele uitdaging zijn. Om textuur te creëren 
die op vlees lijkt, moeten de vezels gealig-
ned zijn. TNO heeft een electrospin set-
up die dat mogelijk maakt. Deze hinder-
nis is dus overwonnen.
Het doel van het onderzoek, het ontwer-
pen van een vleesvervanger, is met dit 
onderzoek (nog) niet bereikt. Daarvoor 
zou het gelatine dragerpolymeer moeten 
worden vervangen door een plantaardig 
food-grade dragerpolymeer. Het verspin-
nen met gelatine geeft wel de mogelijkheid 
om verrijkte hybride producten te maken, 
waarin alternatieve plantaardige eiwitten 
op nanoschaal te structureren zijn.
Doordat nu is aangetoond dat het ver-
spinnen van eiwitten kan op een food-
grade manier en dat dit proces grofweg 
dezelfde regels volgt als dat van syntheti-
sche polymeren, is met deze innovatieve 
techniek de volgende stap gezet op weg 
naar een eiwitrijk product met ‘bite’, dat 
zou passen in de trend om minder vlees 
te eten.
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