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VLEESVERVANGER 2.0 BIJNA MARKTKLAAR
WUR gaat in een vierjarig onderzoeksproject
met voedingsbedrijven een productielijn
ontwikkelen voor grootschalige vervaardiging van hoogwaardige vleesvervangers.
Centraal staat de in Wageningen ontwikkelde
shear cell-technologie.
Deze technologie tovert plantaardige eiwitten
om in vezelachtige structuren die qua uiterlijk
en textuur niet onderdoen voor die van vlees.
Plantaardige eiwitten uit soja of tarwe gaan in
een apparaat waarin de eiwitten gedurende
twintig minuten worden verwarmd tot 100 à 140
graden Celsius, vertelt Atze Jan van der Goot,
persoonlijk hoogleraar Duurzame eiwitstructurering. Door vloeistofstromingen in het apparaat gaan de eiwitten in één lijn liggen, waardoor een vezelstructuur ontstaat. ‘Het water verdampt niet, want het apparaat werkt als een

soort snelkookpan’, aldus de onderzoeker.
WUR ontwikkelde dit proces in de afgelopen
zes jaar en presenteerde het anderhalf jaar geleden als alternatief voor gangbare productiemethoden om vleesvervangers te maken. Voordeel
van de shear cell-technologie is dat die simpeler
en duurzamer is: door de milde bewerking blijft
de voedingswaarde hoog en zijn de energiekosten lager. De groep van Van der Goot heeft de afgelopen jaren een prototype ontwikkeld dat zeven kilo vleesvervangers per keer kan maken.
In het nieuwe project Plant Meat Matters, gefinancierd door de topsector Agri&Food, gaan de
onderzoekers met acht voedingsbedrijven werken aan de toepassing op industriële schaal.
‘Over vier jaar staat er een eerste versie van een
productielijn waarmee bedrijven in grote volumes smaakvolle vleesvervangers kunnen maken’, zegt Van der Goot. ‘Denk bijvoorbeeld aan

een 100 procent plantaardige biefstuk. Hiermee
kunnen we de markt voor vleesvervangers – op
dit moment maar 2 procent van de vleesmarkt –
verder laten groeien.’
De deelnemende bedrijven zijn multinationals als Unilever, Meyn Food Processing en Avril
Group, maar ook De Vegetarische Slager doet
mee. Ze nemen de helft van het totale budget –
bijna 6 miljoen euro – voor hun rekening.
WUR kan de komende vier jaar een miljoen
euro per jaar besteden aan verder onderzoek
naar vleesvervangers. Er komen vijf nieuwe promovendi die onder meer onderzoek gaan doen
naar nieuwe plantaardige grondstoffen voor de
vleesvervangers, een duurzaamheidsanalyse
gaan uitvoeren en de grondstof soja willen verbeteren. Ook gaat een onderzoeker de mogelijkheden van veganistisch honden- en kattenvoer
onderzoeken. AS

AMAZONEVOLKEN DEDEN AAN BOSBOUW

Dat blijkt uit onderzoek van WUR, Naturalis en
het Nationaal Instituut voor Amazone Onderzoek (INPA) in Brazilië. Hoofdauteur Carolina
Levis, promovendus bij WUR en het INPA, weerlegt zo een wijdverbreid oordeel onder ecologen
dat het Amazonegebied voor de komst van de
Spanjaarden puur natuur was. ‘Jarenlang hebben ecologische studies de invloed van de precolumbiaanse volken op de bossen genegeerd’,
zegt ze. ‘Onze resultaten geven duidelijk aan dat
de flora in de Amazone gedeeltelijk een erfenis
is van zijn verdwenen inwoners.’
De onderzoekers combineerden zo’n duizend bosinventarisaties van het Amazon Tree
Diversity Network met kaarten van ruim drieduizend archeologische plekken in het Amazonegebied. Zo konden ze de samenstelling van het
bos op wisselende afstanden van oude nederzettingen analyseren. Daarbij concentreerden ze
zich op 85 boomsoorten waarvan al bekend was
dat die in de afgelopen duizenden jaren zijn gedomesticeerd door Amazonevolkeren voor voedsel, onderdak of medicijnen. Tot die bomen behoren commerciële soorten als cacao, acai en
paranoot. Deze soorten kwamen significant vaker voor in de buurt van de archeologische sites,
meldden de onderzoekers vorige week in
Science.
RESOURCE — 9 maart 2017

FOTO: BERNARDO FLORES

Het idee dat het Amazonegebied in ZuidAmerika grotendeels onaangetast was voor
de komst van Columbus, kan de prullenbak
in. Inheemse volken domesticeerden voor
1492 zeker 85 boomsoorten.

Carolina Levis (rechts) tijdens haar veldwerk in het Amazonegebied.

De onderzoekers stuitten ook op gebieden in
de Amazone waar een hoge biodiversiteit en grote populaties gedomesticeerde bomen beide
voorkomen. Als voorbeeld noemen ze een gebied in de zuidwestelijk Amazone waar de paranoot nog steeds de basis vormt voor het levensonderhoud van de lokale bevolking. Maar ze
kwamen ook gebieden tegen waar de relatie tussen gedomesticeerde plantensoorten en archeologische vindplaatsen minder duidelijk is. Daar-

voor is meer archeologisch onderzoek nodig.
De onderzoekers hebben zich geconcentreerd op 85 boomsoorten, maar wijzen erop dat
precolumbiaanse volkeren nog eens honderden
andere van de in totaal 16.000 boomsoorten in
de Amazone hebben beheerd. De onderzoekers,
waaronder de Wageningse leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer, blijven daarom onderzoek doen aan de ecologische voetafdruk van de
oude Amazonebewoners. AS

