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Bitterballen, een kippenpootje of een plakje ham. De meeste mensen willen het niet
missen. Toch neemt de vraag naar vleesvervangers toe. Omdat er geen dieren voor
gedood hoeven te worden of om het milieu te sparen. Atze Jan van der Goot is hoogleraar
duurzame eiwittechnologie aan de universiteit van Wageningen. Hij ontwikkelt een
machine om biefstuk van planten te maken.

Wat zit er precies in deze plantaardige biefstuk?
“Sojabonen, tarwegluten, water en smaakstoffen. We doen ook onderzoek naar het gebruik
van erwten en tuinbonen, maar daarmee is het moeilijker de vleesstructuur na te maken.”

Hoe werkt de machine?
“We mixen en verhitten de ingrediënten. De machine bestaat uit twee cilinders. De binnenste
draait rond, waardoor de vezelstructuur ontstaat.”

En lijkt het al een beetje op echt vlees?
“De structuur inmiddels wel. We zijn nu aan het experimenteren met de smaak en we maken
vorderingen. Ook proberen we de sappigheid van vlees na te bootsen.”

“ Ook slagers hebben interesse in onze plantaardige
biefstuk”
Wanneer ligt deze plantaardige biefstuk in de supermarkt?
“Ik hoop heel snel, al duurt de ontwikkeling van nieuwe machines altijd langer dan verwacht.
We zijn er zo’n acht jaar mee bezig. Maar nu werken we samen met zeven bedrijven,
waaronder De Vegetarische Slager en Unilever. Dus het gaat veel sneller. Over tweeënhalf jaar
loopt ons project af en we hopen dat de technologie en het product dan echt af is.”

Is het duur om de machine te maken?
“Nee, het zijn in feite maar twee kleine cilinders. Nu maken we de biefstuk nog in het
laboratorium, maar later kan de machine ook in restaurants of zelfs thuis in de keuken staan.
Je zou het niet verwachten, maar ook slagers hebben interesse.”

Wie gaan de namaakbiefstuk kopen, denk je?
“We willen vooral vleeseters over de streep trekken om af en toe vlees over te slaan.
Vleesvervangers zullen waarschijnlijk meer verkocht worden als ze nog meer op echt vlees
gaan lijken en als de prijs lager wordt dan van vlees. Ik eet zelf zowel vlees als vleesvervangers,
dus het is ook in mijn eigen belang dat er milieuvriendelijke en lekkere biefstuk komt.”
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