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Figuur 1. Links: denaturatie enthalpie (gemeten met DSC) en rechts: oplosbaarheid (% van de totale hoeveelheid eiwit) van NIZO erwteneiwitten na vriesdrogen (fd) en sproei-

drogen bij verschillende condities (sd1 en sd2) in vergelijking tot twee commerciële erwteneiwitisolaten.

Van extractie tot 
applicatie

De vraag naar nutritioneel hoogwaardige voeding neemt toe 
door de groeiende wereldbevolking. De grootste druk komt te 
liggen op de productie van eiwitten, niet alleen voor humane 
voeding, maar ook voor veevoer. Plantaardige eiwitten kunnen 
aan deze vraag op een duurzame manier voldoen als de beper-
kingen worden opgelost.

De functionaliteit van plantaardige eiwitten  
geoptimaliseerd

om de toepasbaarheid van plantaardige 
eiwitten te verbeteren. 

Extractie, drogen en oplosbaarheid
Inventarisatie van de eigenschappen van 
commerciële plantaardige eiwitten laat zien 
dat de oplosbaarheid hiervan over het alge-
meen laag is. Oplosbaarheid wordt bij mini-
maal twee condities getest: op kamertempe-
ratuur en bij 60°C. In een gezamenlijk pro-
ject van NIZO food research en HAS Hoge- 
school is gekeken naar de extractie van eiwit 
uit spliterwten (Pisum sativa). Deze extrac-
ten werden gedroogd via sproeidrogen bij 
verschillende condities en vriesdrogen. Erw- 

Over het algemeen worden plantaardige ei- 
witten als duurzamer en kosteneffectiever 
gezien dan dierlijke (1,2). Om te voldoen 
aan de groeiende vraag naar eiwit, is een 
breder gebruik van plantaardige eiwitten 
wenselijk. Daarom staan de texturerende en 
structurerende eigenschappen van plantaar-

dige eiwitten in voedselproducten sterk in 
de belangstelling (3). Ze worden echter nog 
maar beperkt toegepast in voedingsmidde-
len vanwege twee belangrijke beperkingen: 
de lage oplosbaarheid en het minder aan-
trekkelijke geur- en smaakprofiel. NIZO 
food research heeft twee routes ontwikkeld 



017

‘ De groeiende vraag naar 
eiwit maakt een breder 
gebruik van plantaardige 
eiwitten wenselijk’

teneiwit werd gekozen vanwege de nutritio-
nele kwaliteit en omdat ze lactose- en glu-
tenvrij zijn. Bovendien zijn ze niet genetisch 
gemodifi ceerd. Op basis van literatuurgege-
vens (4) is een extractieproces ontworpen, 
waarbij de functionele eigenschappen van 
het eiwit zoveel mogelijk behouden blijven. 
Het extractieproces bestond uit onder ande-
re een gecontroleerde verkleining van de 
erwten en een precipitatiestap om de eiwit-
ten te scheiden van de niet-oplosbare delen, 
zoals zetmeelkorrels en vezels. Opschaal-
baarheid van lab naar pilot en industriële 
schaal was een belangrijke parameter in het 
ontwerp van het extractieproces. NIZO se-
lecteerde de tijd/temperatuur-combinaties 
in de sproeidroger om functioneel eiwit-
poeder te produceren. Hierbij werd gelet op 
zowel de poedereigenschappen als de oplos-
baarheid. Bij NIZO werden poeders gepro-
duceerd met een tafelmodel sproeidroger 
en bij HAS met een pilotschaal sproeidro-
ger. Gevriesdroogd poeder diende als refe-
rentiemateriaal omdat het geen hittebelas-
ting had gekregen tijdens de droogstap. De 
mate van denaturatie van de eiwitpoeders 
werd bepaald met Diff erential Scanning 
Calorimetry (DSC). De resultaten laten zien 
dat de ‘natieve’ staat van de erwteneiwitten 
behouden blijft  tijdens het sproeidrogen. 
De denaturatie enthalpie van de gesproei-
droogde poeders is vergelijkbaar met die 
van het gevriesdroogde materiaal, terwijl 
die van de commerciële monsters veel lager 
is (fi guur 1 links). Veel belangrijker is dat de 
oplosbaarheid van de gesproeidroogde 
monsters gelijk is aan die van het gevries-
droogde materiaal. Deze oplosbaarheid 
(gemeten na zes maanden opslag bij kamer-
temperatuur) is vele malen hoger dan die 
van de commerciële monsters (fi guur 1 
rechts). De oplosbaarheid werd bepaald bij 
kamertemperatuur en zonder toevoeging 
van zouten of aanpassing van de pH. De 
hogere oplosbaarheid van de mild geïso-
leerde erwteneiwitten wordt direct gerefl ec-
teerd in betere functionele eigenschappen.
 
Optimalisatie van het waterhoudend 
vermogen van soja-eiwitten
Het vermogen van eiwit-gebaseerde voe-

dingsmiddelen om water vast te houden en 
uittreding van water tegen te gaan (het 
waterhoudend vermogen) is belangrijk voor 
de mechanische eigenschappen en de per-
ceptie van deze producten (5,6). Waterhou-
dend vermogen is van groot belang voor de 
houdbaarheid en de consistentie van gege-
leerde producten, zoals bijvoorbeeld des-
serts en worst. Aan de andere kant worden 
worst en vleesproducten juist gewaardeerd 

om hun sappigheid. Sappigheid is het uit-
treden van vocht tijdens het kauwen van het 
product. Het vrijkomen van smaakstoff en, 
zoals zout, is direct gerelateerd aan het uit-
treden van vocht. Sappigheid heeft  dus een 
positieve invloed op de beleving van 
smaakstoff en, zoals zout (7). Vochtuittre-
ding en sappigheid zijn voornamelijk on-
derzocht voor vleesproducten en dierlijke 
eiwitten. Voor plantaardige eiwitten is dit 

nog nooit systematisch uitgezocht. Van den 
Berg et al. hebben laten zien dat vochtuit-
treding een van de dominante attributen is 
in de sensorische beleving van gemengde 
gelen van wei-eiwitten en polysacchariden 
(5,6). Confocal Scanning Laser Microscopy 
(CLSM) analyse heeft  aangetoond dat de 
mate van vloeistofuittreding onder vervor-
ming direct gerelateerd is aan de micro-
structuur van het product. Een sponsachti-

ge microstructuur resul-
teerde in meer vocht-
uittreding tijdens ver-
vorming of kauwen dan 
een gesloten micro-
structuur. De vochtuit-
treding bleek negatief 
gecorreleerd met de 
mechanische eigen-

schappen van de producten gemeten als 
Recoverable Energy (RE; fi guur 2). De RE is 
de fractie van de opgelegde mechanische 
energie die in het product opgeslagen wordt 
als elastische energie. De RE is een van de 
dominante karakteristieken, die de breukei-
genschappen van producten bepalen. De 
RE blijkt een relatief eenvoudig te meten en 
betrouwbare parameter te zijn voor het 
voorspellen van het breukgedrag en 

Figuur 2. Relatie tussen Recoverable Energy (RE) en de perceptie van kruimeligheid en de rol van de micro-

structuur hierin. Microstructuren zijn vastgelegd met CLSM, hierin is de lichtgekleurde structuur het eiwitnet-

werk. Maatbalk: 25μm.
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daarmee brokkeligheid/kruimeligheid van 
producten. Dit onderzoek werd uitgevoerd 
met wei-eiwitgelen. 
In recent werk van Urbonaite et al. (11,12) 
lag de focus op het waterhoudend vermo-
gen van gelen van soja-eiwit onder vervor-
ming. In deze studie werd het waterhou-
dend vermogen bepaald door een stukje gel 
gedurende een vast tijdsinterval te centrifu-
geren bij verschillende zwaartekrachtsver-
snellingen (g-krachten). Tijdens het centri-
fugeren werd ervoor gezorgd dat het vrijge-
komen vocht niet in contact kwam met de 
gel, zodat het water niet werd geabsorbeerd 
nadat de centrifugaalkracht werd gestopt. 
Ook de soja-eiwitten werden met een milde 
methode geïsoleerd, zodat eiwit met een 
hoge functionaliteit werd verkregen. Dit 
functionele soja-eiwit werd gebruikt om 
gelen met verschillende microstructuren te 
bereiden door magnesiumchloride en -sul-
faat toe te voegen. Het blijkt dat de micro-
structuur de belangrijke factor is en dat het 
waterhoudend vermogen negatief gecorre-

leerd is met de stevigheid van de gelen en 
positief gecorreleerd met de RE (figuur 3). 
Het recentste werk (11) laat zien dat de 
vochtuittreding van soja-eiwitproducten 
wordt gecontroleerd door de microstruc-
tuur op een specifieke lengteschaal tussen 
de 0,3 en 4,7 μm (bepaald op basis van 
CLSM-beelden van de microstructuur). 
Gelen met een microstructuur boven deze 
lengteschaal hebben een gelijke vochtuittre-
ding bij vervorming.
 
Oplosbaarheid bepaalt de kwaliteit
De relatie tussen microstructuur en water-
houdend vermogen bij plantaardige eiwitten 
kunnen helpen bij de ontwikkeling van 
nieuwe producten waarbij de mechanische 
eigenschappen en het mondgevoel moeten 
worden geoptimaliseerd. Controle over het 
waterhoudend vermogen en de vochtuittre-
ding is van groot belang voor productstabi-
liteit en sensorische perceptie van vleesver-
vangers op basis van plantaardige eiwitten. 
In soja-eiwitproducten, zoals tofu, wordt de 
microstructuur gestuurd door het toevoegen 
van verschillende zouten. De oplosbaarheid 
van plantaardige eiwitten bepaalt de 
beschikbaarheid voor het vormen van het 
netwerk en daarmee de kwaliteit. Hoe hoger 
de oplosbaarheid, hoe beter de kwaliteit in 
bijvoorbeeld de gelvorming. De opgedane 
kennis kan direct toegepast worden in de 
ontwikkeling van eiwitgebaseerde produc-
ten, zoals tofu. Hierbij kan gedacht worden 
aan een sappiger mondgevoel of juist een 
gelijk mondgevoel bij producten die minder 
of juist meer eiwit bevatten.
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Figuur 3. De relatie tussen microstructuur en sappigheid van soja-eiwitgelen (model voor tofu en vergelijkbare producten). 

Microstructuren zijn vastgelegd met CLSM, hierin is de lichtgekleurde structuur het eiwitnetwerk. Maatbalk: 25 μm.

Dragons’ Den Eiwitten 
Food Event 2015 wijdt een sessie aan de 
potentie van alternatieve eiwitten. In de vorm 
van een Dragons’ Den passeren verschillen-
de plantaardige eiwitten als alg, quinoa, 
eendenkroos en insecten (!) de revue. Ze 
worden getoetst op technologische (on)mo- 
gelijkheden, aan de wettelijke voorwaarden 
en de potentie van het businessmodel.
www.vmt.nl/FoodEvent
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