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VEGABURGER UIT
BIETENBLAD IS MOGELIJK
• Promovendus haalt bladgroeneiwit
uit loof
• Groene kleur is hardnekkig

Bietenbladeren bevatten voor mensen
waardevolle eiwitten die je prima kunt gebruiken als alternatief voor dierlijk eiwit,
bijvoorbeeld in vegaburgers. Voor winning
van het oplosbare eiwit – onder meer rubisco – zijn al technieken ontwikkeld, maar de
onoplosbare membraaneiwitten zijn zo heterogeen dat die zich niet met één bepaalde
methode laten vangen. Bovendien is de
groene kleur hardnekkig. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Angelica Tamayo Tenorio van Levensmiddelenproceskunde, gepubliceerd in Food Chemistry.
Volgens Tamayo zijn er twee opties voor
het winnen van bladgroeneiwit. ‘Ofwel je
maakt een concentraat van al het eiwit, dus
met het oplosbare rubisco én de onoplosbare membraaneiwitten, maar dan moet je
de groene kleur, afkomstig van chlorofyl,
voor lief nemen. Ofwel je gaat voor zuiver
en kleurloos rubisco, maar dan is de opbrengst laag.’ In dat laatste geval moeten
de membraaneiwitten op een andere manier worden benut – bijvoorbeeld als emulgator of geleermiddel – om een economisch rendabel proces te krijgen.
Bij aanvang van het onderzoek was nog

het idee dat het membraaneiwit van bietenloof uit één type eiwit bestaat. Maar Tamayo ontdekte dat het in werkelijkheid
om honderden verschillende eiwitten
gaat. ‘En die zijn zeer divers in grootte, gedrag en lading. Dat betekent ook dat elke
processtap om deze eiwitten te winnen,
selectief is voor een bepaald eiwit. Als je
een keten van processen ontwerpt, verlies
je dus bij elke stap een deel van de membraaneiwitten.’
Tamayo stelt daarom dat het bij de verwerking van groene bladeren beter is om
deze te splitsen in een vezelrijke pulp en
een geconcentreerd eiwitrijk sap, in plaats
van om alleen het eiwit te extraheren. Deze ‘totale-bladfractionering’ met een
schroefpers en een centrifuge levert een
concentraat op met 50 procent eiwit op
basis van droge stof. ‘Dit is ongeveer 25
procent van al het bietenbladeiwit. Je hebt
dus nog steeds verliezen’, erkent Tamayo.
Toch denkt zij dat de verwerking van het
nu nog onbenutte bietenblad heel kansrijk
is. En het eiwitrijke concentraat zou dan
best in een groene bietenbladburger kunnen worden gebruikt. Tamayo: ‘Maar omdat bietenblad een seizoensproduct is, heb
ik me wel afgevraagd wat je dan de rest van
het jaar verwerkt in een hypothetische fabriek. Ik zie daarbij mogelijkheden voor
andere niet benutte plantendelen als broccoliblad en wortelloof.’ AJ
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Ontdekking rif is
‘kwestie van beter kijken’
Voor de Australische kust is
6000 vierkante kilometer
nieuw rif ontdekt. Hoe kunnen wetenschappers zo’n
enorm rif al die tijd over het
hoofd hebben gezien?. Het
antwoord is volgens marien
bioloog Ronald Osinga eenvoudig: er is voor het eerst
met betere technieken
gekeken.
Wat is dit voor een rif?
‘Het is geen koraalrif maar een halimedarif, een rif gebaseerd op de halimedaplant. Die maakt kalkachtige
structuren. Als het plantje sterft, blijft de kalk over. Dat
plakt aan elkaar tot de structuren die nu gevonden zijn.
Wetenschappers noemen het een bio-herm, een stenen
zuil van biologische oorsprong.’
Zijn deze structuren helemaal nieuw?
‘Nee, ze zijn al sinds de jaren tachtig bekend. Ze komen
voor tussen de koraalriffen van het Great Barrier Reef
dat zich tot een paar honderd kilometer uit de kust uitstrekt. In de tussenliggende, wat diepere delen van het
rif komend deze structuren voor. De stenen zuilen zijn
zo’n 200 meter breed en 20 meter dik.’
Wat is er dan wel nieuw aan deze vondst?
‘Het nieuwe is dat ze voor het eerst zo gedetailleerd in
kaart zijn gebracht. Dat is gedaan met Lidar. Zeg maar
radar, maar dan met licht. Tot nu toe werd voornamelijk echograﬁe – sonar - gebruikt om de bodem in kaart
te brengen. Lidar levert een beter en gedetailleerder
beeld. Ze dachten dat er zo’n 2000 vierkante kilometer
bio-herm lag; dat is nu bijgesteld tot 6000 vierkante kilometer. Een kwestie van beter kijken.’
Er valt dus nog veel te ontdekken op de oceaanbodem?
‘Ja. Er is een toenemende belangstelling voor dit soort
mesofotische ecosystemen: het leven in de twilight zone
van de oceanen. Op een diepte van grofweg 50 tot 250
meter is het leven niet lichtgedreven. Als gevolg daarvan zijn heel andere groepen organismen daar dominant. En ook onder die zone valt
nog veel te ontdekken. Samen
met de leerstoelgroepen Microbiologie en Proceskunde zijn wij
betrokken bij een groot Europees project over sponzen in de
noordelijke Atlantische Oceaan.’ RK
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