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De voedingskundige waarde van soja

Kathelijne Bottema, Senior company dietician Alpro soja

De sojaboon is van alle plantaardige bronnen het rijkst aan 
eiwit en bevat als enige alle essentiële aminozuren in voldoende 
hoeveelheid. Soja heeft ook een gunstige vetzuursamenstelling en 
een hoog gehalte aan vitamines en mineralen waardoor soja past 
binnen een gezonde en evenwichtige voeding. 

Sinds mensenheugenis is soja in Aziatische landen een populair 
basisvoedingsmiddel. In Europa ligt de consumptie een stuk lager. 
Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling consumeren jongvol

wassenen gemiddeld drie gram sojaproducten per dag en gebruikt 
circa zeven procent van de Nederlanders regelmatig soja. 
Sojaproducten zijn gemaakt van sojabonen, die tot de peulvruchten 
horen. Sojabonen hebben een gunstige samenstelling. Ze bestaan 
voor bijna veertig procent uit eiwit. En dat eiwit is van een hoogwaar
dige kwaliteit. De zogeheten protein digestibility corrected amino acid 
score (PDCAAS), een maat voor de eiwitkwaliteit, is voor soja hoger 
dan 0,9 en vergelijkbaar met het eiwit in vlees en zuivel. Dat komt om
dat soja alle essentiële aminozuren in voldoende hoeveelheid bevat, 
in tegenstelling tot andere plantaardige producten zoals peulvruchten, 
granen en noten. Het aminozuurgehalte van de sojaboon, uitgedrukt 

Het aanbod van 

producten waarin 

sojabonen zijn ver-

werkt, is divers.
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in mg per gram eiwit, overtreft voor ieder van de essentiële aminozu
ren de biologische behoefte, afbeelding 1. 

GunstiGe vetzuursamenstellinG Voor circa eenvijfde deel
bestaan sojabonen uit vet (afbeelding 2) met een gunstige vetzuur
samenstelling (afbeelding 3). Het vet bestaat slechts voor 15 procent 
uit verzadigde vetzuren. Meer dan de helft van het vet bestaat uit het 
essentiële omega6vetzuur linolzuur. Anders dan de meeste plantaar
dige producten bevatten sojabonen ook een relatief grote hoeveelheid 
van het essentiële omega3vetzuur alfalinoleenzuur. In sojabonen 
zitten verder weinig koolhydraten (12 procent), maar wel veel vezels 
(18 procent). Net als andere peulvruchten bevat soja veel foliumzuur 
en andere Bvitamines Ook zijn er veel mineralen aanwezig in soja: 
calcium, zink, ijzer, kalium, magnesium, fosfor en mangaan.

isoflavonen Soja is rijk aan isoflavonen, een subklasse van de 
flavonoïden. Isoflavonen worden ook wel fytooestrogenen genoemd, 
omdat de structuur lijkt op die van het vrouwelijke geslachtshormoon 
oestrogeen. Isoflavonen kunnen binden aan oestrogeenreceptoren in 
het lichaam, al is de werking veel minder krachtig dan van oestrogeen, 
circa 1000 keer lager. De belangrijkste isoflavonen in sojaproducten 
zijn genisteïne en daïdzeïne. In sojabonen komen deze isoflavonen 
voor in de vorm van zogeheten suikerconjugaten (bètaglucoside
conjugaten). Tijdens de vertering splitsen enzymen (bètaglucosida
sen) de suikereenheid af waardoor de actieve vorm van isoflavonen 
vrijkomt. 
De darmbacteriën kunnen daïdzeïne omzetten in equol (een nietste
roïde oestrogeen), dat nog meer bioactiviteit vertoont. Slechts twintig 
tot dertig procent van de westerse bevolking is in staat equol aan te 
maken. Bij Aziaten en vegetariërs ligt dat percentage op vijftig procent 
of hoger. Momenteel wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn 
op de equolproductie.
De gemiddelde dagelijkse consumptie van isoflavonen in Japan ligt 
tussen 26 en 54 mg per dag. In Westerse landen komt dit overeen met 
2 tot 4 glazen of porties sojaproducten. (Het artikel van Yvonne van 
der Schouw op bladzijde dertien van deze special gaat dieper in op de 
bewijzen die er al dan niet zijn voor de relatie tussen isoflavonen en 
de gezondheid.

sojaproducten De sojaboon vormt de basis voor diverse soja
producten. De meest bekende zijn sojaolie, sojadrink, tofu (of tahoe) 
en tempé. Van sojaolie, die rijk is aan alfalinoleenzuur, wordt ook 
sojahalvarine en soja bak en braadvet gemaakt. Sojadrank lijkt qua 
consistentie op koemelk en heeft dezelfde gebruiksmogelijkheden. 
Het wordt gemaakt door geweekte sojabonen te vermalen met water 
en te zeven. Deze ‘sojamelk’ is niet alleen de basis van sojadrinks in 
verschillende smaken, maar ook van sojadesserts of sojaijs. Van de 
‘sojamelk’ kan ook ‘kaas’ worden gemaakt. De Chinese naam voor 
deze sojakaas is tofu en de Indonesische naam tahoe. Net als bij de 
bereiding van kaas klonteren de eiwitten samen door een stremsel. 
Het stremmen gebeurt meestal met zout dat rijk is aan calcium. Dat 

verklaart het relatief hoge gehalte aan calcium in tofu. De eiwitwrongel 
wordt tenslotte geperst tot een witte, stevige pasta. Tofu is een vlees
vervanger met een zachte, neutrale smaak, die gemakkelijk de smaak 
van andere ingrediënten overneemt. Met een marinade of met kruiden 
kunnen smaken worden toevoegd. Tempé is een koek van gekookte 
sojabonen, gefermenteerd met een schimmel (Rhizopus oligosporus). 
Door de fermentatie, die twee dagen duurt, plakken de sojabonen 
samen tot een koek. Het fermentatieproces zorgt er ook voor dat de 
verteerbaarheid van de sojaboon verbetert. Tempé is een vleesvervan
ger met een wat aparte lichtzure smaak. In tegenstelling tot andere 
sojaproducten is tempé rijk aan vezels omdat de gehele sojaboon 
gebruikt wordt. Minder bekende sojaproducten zijn miso en natto. 
Beide producten zijn gefermenteerde hele sojabonen. Bij miso is het 
een combinatie van sojabonen met tarwemeel, rijst of gerst. Zowel 

afbeelding 1: aminozurenprofiel van soja-eiwit vergeleken met de 

aanbevolen aminozuursamenstelling van de food and agriculture 

organisation, de world HealtH organisation en de united nation 

university.

afbeelding 2: de samenstelling 

van sojabonen. 

afbeelding 3: de verdeling van 

vetzuren in sojabonen.
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miso als natto kunnen als vleesvervanger gegeten worden. In Japan is 
misosoep een zeer bekend en geliefd gerecht. 

referenties
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– Voedingscentrum. Zo eten jongvolwassenen in Nederland. Resultaten van de Voedsel

consumptiepeiling 2003. 
– Young VR. Soy protein in relation to human protein and amino acid nutrition. Journal 

American Diet Association 1991; 91: 82535.

opkomst van soja
de roots van de sojaboon liggen in het verre oosten, waar het al 
duizenden jaren een belangrijk bestanddeel van het voedingspatroon 
is. in China was soja zelfs één van de vijf heilige gewassen, naast 
rijst, tarwe, gerst en gierst. in de verenigde Staten, nu samen met 
Zuid-amerika de belangrijkste producent, ging de teelt van soja pas 
vanaf 1940 van start. in azië worden sojabonen vooral geteeld voor 
menselijke consumptie, terwijl in het westen soja vooral als veevoe-
der wordt gebruikt. 

soja als alternatief voor zuivel en vlees
er komen steeds meer vleesvervangers op de markt op basis van tofu: van fijngehakt tot reepjes en van burgers tot ballen. volgens het voe-
dingscentrum kan 100 gram vlees vervangen worden door 100 gram vleesvervangers op sojabasis als tofu en tempé. opvallend is het hogere 
gehalte aan ijzer dat in deze sojaproducten zit (tabel 1). Ze hebben verder een laag verzadigd vetgehalte, vergelijkbaar met mager vlees. Boven-
dien leveren ze vergeleken met vlees relatief veel essentiële vetzuren als linolzuur en alfalinoleenzuur en bevatten ze ook meer vezels, calcium 
en foliumzuur. Het gehalte aan cholesterol, zink en vitamine B12 is lager. aan sommige varianten is vitamine B12 toegevoegd. ook sojadrank 
heeft enkele pluspunten. vergeleken met melk valt het lage gehalte aan verzadigd vet op en het hoge gehalte aan linolzuur en alfalinoleenzuur. 
Sojadrank is ook een bron van vezels en ijzer en bevat relatief veel foliumzuur. nadeel is het lage gehalte aan calcium, vitamine B2 en B12. 
daarom zijn de meeste sojadranken verrijkt met deze microvoedingsstoffen.

tofu 

(taHoe)

tempé miso mager 

vlees 

(gemid-

deld)

vet 

vlees 

(gemid-

deld)

energie (kcal) 113 139 117 115 235

eiwit (g) 11,6 12,2 11,7 22,7 18,5

koolHydraten (g) 1,0 5,6 6,2 0,0 0,4

vet (g) 6,9 7,5 5,0 2,6 17,7

verzadigd vet (g) 1,0 1,1 0,7 1,0 7,1

linolzuur (g) 3,5 3,8 2,5 0,2 1,4

alfalinoleenzuur (g) 0,38 0,41 0,28 0,03 0,18

vezels (g) 0,3 5,6 6,6 0,0 0,0

cHolesterol (mg) 0,0 0,0 0,0 59,6 60,0

ijzer (mg) 2,2 2,0 5,1 1,2 1,6

calcium (mg) 188 91 69 6 10

zink (mg) 1,1 1,3 1,4 2,17 2,69

foliumzuur (mcg) 11 55 24 5,7 4,2

vitamine b12 (mcg) 0,0 0,0 0,0

voedingswaarde vleesvervangers op basis van soja vergeleken met 

vlees (per 100 gram onbereid, bron: nevo 2006)

 sojadrink 

(gemid-

deld)

magere 

melk

Halfvolle 

melk

volle 

melk

energie (kcal) 35 40 47 63

eiwit (g) 3,7 4,2 3,6 3,5

koolHydraten (g) 0,4 5,5 4,8 4,5

vet (g) 2,2 0,1 1,0 3,4

verzadigd vet (g) 0,3 0,1 1,0 2,0

linolzuur (g) 1,1 0,0 0,0 0,0

alfalinoleenzuur (g) 0,12 0,0 0,01 0,02

vezels (g) 0,6 0,0 0,0 0,0

cHolesterol (mg) 0,0 0,1 4,4 9,5

calcium (mg) 11* 138 123 119

magnesium (mg) 29 13 12 11

ijzer (mg) 0,4 0,0 0,0 0,0

vitamine b2 (mg) 0,01* 0,21 0,19 0,17

foliumzuur (mcg) 14 5,1 5,2 4,0

vitamine b12 (mcg) 0* 0,43 0,4 0,4

*er zijn ook varianten te koop die verrijkt zijn met calcium, vita-

mine b2 en/of vitamine b12

voedingswaarde sojadrink ten opzicHte van zuivel (per 100 gram, 

bron: nevo 2006)
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