Inleiding en achtergrond
NMK Esbaco en Donny Craves willen producten van
lokaal geteelde vlinderbloemige rustgewassen
(zoals veldbonen) gebruiken ter vervanging van
dierlijke eiwitten en sojabonen in bakkerijproducten.
NMK Esbaco en Donny Craves zijn samen met een
aantal andere partijen een samenwerking gaan
vormen die veldbonen telen en verwerken om zo
local-to-local de eiwitten van de veldboon te
benutten (eiwittransitie) en de keten te verkorten
door de import van sojabonen te verminderen.
“Maak van een veldboon een sojaboon” betekent
dat de eiwitten van de veldboon zodanig verkregen
moeten worden dat ze die van de sojaboon kunnen
vervangen. Wat is daar allemaal voor nodig?
Kan het procestechnologisch? Hoe verhoudt de
smaak van de huidige veldboon zich tot die van soja?

•
•
•
•
•

Methode

Vooronderzoek — wat is er al onderzocht door de
opdrachtgevers. Welke bronnen hebben zij gebruikt en wat
voor fieldresearch is er al gedaan.
Literatuuronderzoek naar de opgestelde onderzoeksvragen.
Fieldresearch — Foodlab testen aquafaba, (hele) veldboon en
onderzoeken hoe de veldboon en aquafaba in voedingsmiddelen
zoals bakkerijproducten verwerkt kunnen worden.
Analyse(ren) resultaten van literatuuronderzoek en fieldresearch.
Doel van het onderzoek — een advies geven over de
toepassingen van macronutriënten zoals eiwitten uit
veldbonen en aquafaba in voedingsmiddelen.

Resultaten

Mogelijk om aquafaba te maken van veldbonen.
Aquafaba is toepasbaar in bakkerijproducten bijvoorbeeld
cakes ter vervanging van kippeneiwit.
Mogelijk om spijs te maken van veldbonen ter vervanging
van sojabonen.
Spijs toepasbaar in gevulde koeken.
Meer onderzoek is van belang ter optimalisatie.

Conclusie
•
•
•
•
•
•

Aquafaba: meer vocht toe te dienen bij het koken van de veldbonen zodat er meer aquafaba
verkregen wordt om het vervolgens toe te passen in bakkerijproducten.
Meer onderzoek naar de stabiliteit van de aquafaba.
Experimenteren met de baktijden en temperatuur bij het bakken van de cakes bijvoorbeeld
langere baktijd, lagere baktemperatuur.
Spijs: de veldbonen minder lang koken om meer ‘bite’ aan de spijs te geven.
Optimaliseren spijs door meer te variëren met de flavours en de bite.
Toepassing van de spijs in gevulde koeken mogelijk.
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