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Ingrediënt & Product

Vanaf de start van de sapproductie uit de 
reststromen van de groentenverwerken-
de industrie zeven jaar geleden was het 
de bedoeling dat de vaste fractie ook zou 
worden gebruikt. Uit een haalbaarheids-
studie uitgevoerd met subsidie van de 
FND, bleek dat het kansrijk was om de 
vezelfractie te raffineren tot een ingre-

diënt voor de voedingsmiddelenindus-
trie. Het bedrijf heeft bewust gekozen 
voor de niche van een natte groentevezel 
met een maximaal droge stofgehalte van 
25 à 30 procent. “We ontwateren de 
vezels mechanisch via persen. Hiermee 
ligt het maximaal haalbare droge stof 
gehalte vast,” legt Paulus Kosters, alge-

meen directeur bij Provalor uit. Toch 
heeft mechanisch ontwateren vele voor-
delen. De vezels kunnen bij gebruik in 
voedingsmiddelen weer vocht adsor-
beren. De functionaliteit blijft behouden. 
“Uit onderzoek van de WUR bleek dat 
door het mechanische proces de mem-
branen van de vezels niet irreversibel zijn 
aangetast en kunnen daarom weer vocht 
opnemen.” Het product absorbeert vol-
gens Provalor ongeveer 200 gram vocht 
per 100 gram vezel. Het bedrijf heeft een 
patentaanvraag lopen voor het positief 
effect van de groentevezels op textuur en 
structuur van voedingsproducten.

Wortelvezel
Kosters benadrukt dat de groentevezels 
een duidelijke ander product vormen dan 
de sappen. Het product wordt apart ver-
markt onder de naam Veggiefiber. “De 
vezels zijn een ingrediënt voor de food-
industrie, de sappen zijn bestemd voor 

consumenten. Het vereist een andere 
marktbenadering en andere partners.” 
Het is ook mogelijk dat de vezels worden 
geproduceerd uit een groentesoort waar 
geen sap van wordt gemaakt, bijvoor-
beeld koolsoorten. Net als bij de sap- 
productie is ook in de vezelproductie 
wortel momenteel de belangrijkste 
grondstof. De neutrale smaak, de grote 
acceptatie bij afnemers, prettige kleur en 
een positief imago zijn de redenen waar-
om wortel een gewilde basisgrondstof is. 
Kosters legt uit dat sla een licht bittere 
smaak heeft net als koolsoorten. Ook de 
biet heeft een duidelijk herkenbare 
grondachtige smaak. 
Kosters somt de voordelen van de groen-
tevezels op: glutenvrij, tot 5 à 10% geen 
invloed op de smaak, een gezond imago, 
herkenbaar voor de consument, prima 

Sapproducent Provalor haalt niet alleen sap uit de reststromen 

van de groentenverwerkende industrie. Sinds kort raffineert het 

bedrijf ook voedingsvezels uit de groentenreststromen. “Deze 

natte groentevezels uit wortels, paprika, komkommer of kool 

hebben een positief effect op de structuur van verwerkte 

levensmiddelen zoals salades, brood, vleeswaren, snacks, kaas 

en sauzen.”
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‘Groentevezels zijn glutenvrij’

De vezels van wortels worden onder andere gewaardeerd om hun neutrale smaak.
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verwerkbaarheid, geen discussie of het 
wel een vezel is. Nadelen vergeleken met 
een droge vezelfractie zijn de beperkte 
houdbaarheid en de verscheepbaarheid. 
“Echter om groentevezels volledig te dro-
gen is veel energie nodig en daardoor 
kostbaar en niet duurzaam. Bovendien 
heeft drogen een negatief effect op struc-
tuur en daardoor vochtbindend vermo-
gen van de groentevezels.” Op dit 
moment heeft Provalor geen plannen om 
ook een droge fractie te produceren. “We 
willen dicht bij het natuurlijke product 
blijven.”
Door het raffinageproces  bevatten de 
groentevezels een hoog percentage 
onoplosbare vezels. Ongeveer 50% van 
de droge stof massa bestaat uit onoplos-
bare vezels. Uit oogpunt van gezondheid 
hebben onoplosbare vezels sterk de voor-
keur. Mede vanwege het hoge percenta-
ge onoplosbare voedingsvezels is de 
calorische waarde van het product laag. 

Levensmiddelenindustrie
Kosters heeft samen met diverse voe-
dingsmiddelenbedrijven de vezels getest. 
Volgens Kosters is de levensmiddelenin-
dustrie op zoek naar alternatieven van-
wege de trends duurzaamheid en 
gezondheid. “Producenten zijn op zoek 
naar een nieuw verhaal rondom hun pro-
ducten.” Onder andere producenten van 

bewerkte vleesproducten vervangen vlees 
door plantaardige eiwitten. De positione-
ring van  producten met groentevezel 
zorgt soms voor een uitdaging voor mar-
keting. Desondanks is er een Gelderse 
rookworst met wortelvezel. 
De vezels zijn vooral toepasbaar in pro-
ducten zoals salades (met een dressing), 
soepen, sauzen, kazen en bewerkte 
vleesproducten. De kaasindustrie is ook 
een mogelijke afnemer van de vezels. 
Kosters toont een hele kaas waarin de 
spikkeltjes wortel duidelijk te zien zijn. 
Daar is marketing wel te spreken over de 
toevoeging. Ze zien het als een nieuw 
product naast de gebruikelijke brand-
netelkaas. Brood is ook een mogelijkheid 
(Kosters bakt zelf al jaren brood met 
groentevezels vanwege de glutenvrije 
eigenschappen), maar vezels toevoegen 
aan een vezelrijk product heeft een lage 
toegevoegde waarde. “Bovendien is het 
prijstechnisch alleen toepasbaar voor 
biologisch brood.”  

Deeltjesgrootte
In het FND-project is uitgezocht welke 
eigenschappen van de vezel in het eind-
product van belang zijn. De deeltjes-
grootte of grofheid is een belangrijke 
eigenschap. Gemiddeld hebben de deel-
tjes een doorsnee van 0,1 mm en een 
lengte van 0,5 mm. “De optimale grootte 
is afhankelijk van de toepassing. Het is 
niet hoe fijner, hoe beter. Voor salami 
hoeven de deeltjes niet onzichtbaar te 
zijn, voor boterhamworst wel.” Daarnaast 
is de smaak van belang. Afhankelijk van 
de applicaties is de groentesmaak 
gewenst of niet. “Op dit moment willen 
we de smaak niet verwijderen. In salades 
en soepen is de groentesmaak een voor-
deel. In sommige producten, zoals kook-
worst, is het minder gewenst, maar met 
een aangepaste receptuur en een krui-
denmix is dit te ondervangen. Tot vijf 
procent is de invloed op de smaak ver-

waarloosbaar.” Soms is doorkauwen, 
zoals bij kaas, ook van invloed op de 
smaak, net als een rijpingstijd van drie 
maanden die de smaakontwikkeling van 
de groentevezel bevordert.”
Producenten kunnen het ingrediënt 
declareren als wortel, wortelvezel of 
groentevezel, omdat de mechanische 
ontwatering niets aan het product ont-
trekt. Het product is zonder toevoegin-
gen diepgevroren (tot -18 °C) jaren houd-

baar. Vriezen is echter een duurdere con-
serveringsmethode. Veggiefiber kiest 
ervoor om in overleg met de afnemer met 
toevoegingen zoals zout of citroenzuur 
het product bij 4 °C vier tot zes weken 
houdbaar te maken.    

Kastomaten
Kosters verwacht binnen twee tot drie 
jaar een paar duizend ton product af te 
zetten. De huidige klanten zijn uit Neder-
land afkomstig en de positionering in de 
markt wordt bepaald door wat zij doen. 
“Sommigen ontwikkelen producten voor 
hun buitenlandse markt.” Provalor wil nu 
vooral in de breedte ontwikkelen en 
vezels uit andere groenten winnen. 
“Binnen vier tot acht maanden willen we 
tomatenvezels winnen uit Nederlandse 
kastomaten. Hier ligt een extra uitda-
ging, omdat de vezels ook in de zaadjes 
zitten. Afhankelijk van de toepassing zul-
len we de zaadjes geheel of gedeeltelijk 
moeten verwijderen.” 

Dionne Irving

‘Natte groentevezels zorgen 
voor structuur in producten’

Een producent van sambal gebruikte in zijn pro-
ducten verse wortel om een stevige textuur te 
verkrijgen, zodat de consumenten iets hebben 
om op te kauwen. Het fungeert ook als verdik-
kingsmiddel. De gedroogde variant voldeed 
niet. Het bedrijf wilde de receptuur aanpassen 
en geen verse producten meer in de productie 
gebruiken. De natte wortelvezel van Provalor 
met 20% droge stof bleek een goede oplossing.

Sambal met wortel

V.l.n.r.: kookworst zonder groentevezel, met bietenvezel 
en met wortelvezel.

Declaratie is wortel.
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