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Een hal� e 
algenbrood
Phycom produceert algen voor foodtoepassingen

Twee ondernemers zagen in de grootschalige productie van 
algen een duurzame oplossing voor het tekort aan mineralen en 
eiwitten in de hedendaagse voeding en het oplopend tekort aan 
zoet water. Na veel testen op kleine schaal draait hun algen-
fabriek Phycom nu op volle toeren. Een tweede fabriek staat   
op de planning om aan de groeiende vraag te voldoen.

briek. Een cracker is in ontwikkeling, net 

als een kaas. De alg fungeert niet alleen als 

een bron van vitamines (A, B6) en minera-

len (magnesium en ijzer), maar maakt een 

product ook rijk aan eiwit en vezels. “Algen 

geven een product de umamismaak. Dit 

betekent letterlijk ‘lekker’ en activeert de 

speekselklieren waardoor de zoete en zou-

te smaak extra wordt versterkt”, legt Smit 

uit. De voordelen van algenconsumptie 

waren evident, maar een grootschalige pro-

ductie van algen geschikt voor gebruik in 

food was dat niet.  

Alles steriel
“Alles wat daar binnen staat, hebben we 

zelf ontwikkeld.” Smit wijst naar de pro-

ductiehal waar inmiddels twee ploegen 

nodig zijn om aan de algenvraag te vol-

doen. De ondernemers moesten het hele 

productiesysteem zelf ontwikkelen. Smit 

somt de eisen op waaraan het systeem 

moest voldoen. “De algen moeten van uit-

stekende kwaliteit zijn, geschikt voor de 

voedingsmiddelenindustrie en tegen een 

aantrekkelijke prijs te produceren zijn.” De 

basisprincipes om een gedroogd poeder te 

produceren zijn wel bekend. “Maar om 

algen steriel te kweken en het product 

gedurende het hele proces steriel te hou-

den op industriële schaal, dat was de grote 

uitdaging”, legt Smit uit. “We zijn constant 

aan het werk op het grensvlak tussen farma 

Meerbrood bevat algen 

van Phycom. 

Reinier Smit (43) en Erwin Houtzager (46) 

hebben de missie om goede voeding voor 

iedereen bereikbaar te maken. Volgens de 

ondernemers zijn algen daarvoor de oplos-

sing. “Algen zijn een duurzamere eiwitbron 

dan soja, vis, rund of melk”, vertelt Smit. 

“Dit kleine plantje is het begin van aqua-

tisch leven en is rijk aan eiwitten, minera-

len, vetzuren, vitaminen, antioxidanten en 

voedingsvezels. Bovendien zijn de toepas-

singen eindeloos.” Op de markt is al Meer-

brood, brood met algen uit de Phycomfa-
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en food. In de productie is het haast een 

farmaceutische omgeving. Tegelijkertijd 

voldoen de machines aan alle normerin-

gen.” 

Smit is trots op de machines die ze met 

partners hebben ontwikkeld. “We kunnen 

de algen onder de beste condities kweken 

en uiteindelijk verwerken tot pasta of ver-

malen tot poeder van 200 µm. We zijn 

begonnen met een blender en hebben daar 

een paar van kapot gedraaid”, herinnert 

Smit zich. Nu een klein jaar later draait de 

fabriek op volle toeren. Hoe het proces 

precies in elkaar zit, is geheim. “Door het 

proces kunnen we een goede, constante 

kwaliteit algen leveren voor een prijs die 

beneden de €100 per kilo ligt.”

Acceptatie
Phycom stemt de verkoop van de algen af 

op de acceptatie van de doelgroep. En die 

verschilt per regio. “In Azië zijn ze gewend 

aan de smaak van algen. In West-Europa is 

dat anders. Hier kennen ze algen alleen 

van de sushi.” Door het product te combi-

neren met bekende producten, zoals brood 

of pasta, probeert Phycom de Westerse 

consument te laten wennen aan de smaak. 

Samen met Bakery Society heeft Phycom 

Meerbrood ontwikkeld, dat nu bij ambach-

telijke bakkerijen in de schappen ligt. Ook 

Scandinavische landen vragen om het 

algenbrood, net als Oost-Europese landen 

zoals Hongarije en Polen. “In Oost-Europa 

zijn ze meer gewend aan de algensmaak 

dan in het Westen”, weet Smit. Tot nu toe 

reageren consumenten positief op het 

brood. “Het smaakt goed, mensen zitten 

eerder vol. Dat komt door de eiwitten en 

vezels. Vergeleken met een normaal volko-

ren brood heeft Meerbrood 30% minder 

zout, is het rijk aan eiwit en voedingsve-

zels, bevat het geen lactose, is het een bron 

van ijzer en magnesium en bevat het 17% 

minder koolhydraten.” Voor de Meerqrac-

ker zijn de ondernemers nog een stapje 

verder gegaan. Samen met Qrackers B.V. is 

de Meerqracker ontwikkeld met slechts 

0,5% zout. De Meerqracker is biologisch 

en is gemaakt van speltmeel, algen, water, 

gist en koolzaadolie. 

    

Claims
De samenwerking van Phycom met bak-

kersorganisatie Bakery Society was geen 

uitzondering. Het gebeurt ook voor de 

crackers en pasta. “We werken altijd samen 

met partners, specialisten die goed zijn in 

hun ambacht.” Het Meerbrood is alleen bij 

het ambacht te verkrijgen, niet bij de retail. 

Door het gehalte aan eiwit mag Meerbrood 

de claim ‘rijk aan eiwit’ dragen, naast een 

‘bron van ijzer en magnesium’. “Met de 

NVWA kijken we wat nog meer is toege-

staan. In principe kun je algen beschouwen 

als gedroogde groente. Samen proberen we 

de categorie te ontwikkelen.” 

Phycom gebruikt alleen algen die door de 

EFSA zijn goedgekeurd voor gebruik in 

voedingsmiddelen. Smit: “Een novel food-

traject kunnen we niet betalen. We horen 

van mensen dat hun stoelgang is verbeterd 

en dat zij zich energieker voelen na het 

eten van Meerbrood.”

Opschaling
De ontwikkelingen gaan hard voor het klei-

ne bedrijf waar inmiddels tien mensen wer-

ken. Met de hulp van investeerders brengt 

het jonge bedrijf reeds een aantal nieuwe 

producten op de markt. “We zijn nu aan 

het optimaliseren en opschalen.” Op 

dezelfde locatie komt een nieuwe fabriek. 

Tegelijkertijd wordt de huidige fabriek 

geoptimaliseerd. Er zijn ook plannen om 

via joint ventures meerdere productieloca-

ties op te zetten om daarmee aan de toene-

mende marktvraag te voldoen.

“De marktvraag is groter dan we aankun-

nen. Daarom zijn we aan het opschalen”, 

vertelt Smit. “Het is hard werken, soms ook 

in het weekend. Maar met een leuk team 

en de positieve bijdrage die je met algen 

kunt leveren geeft het een hoop energie. 

Omdat nog niet alles is geautomatiseerd, is 

het werk ook fysiek zwaar. Ik noem ons 

wel eens de algenscheppers.”

‘ Je kunt algen 
beschouwen als 
gedroogde 
groente’

Algen

Er zijn meer dan 800.000 algen waarvan 3.000 
geïdentifi ceerd. Algen zijn rijk aan eiwitten, omega 
3-vetzuren, mineralen en vitamines. Afhankelijk van het 
soort alg kan het plantje ook rijk zijn aan astaxanthine of 
luteïne. Astaxanthine is verantwoordelijk voor de rode 
kleur van zalm. Phycom levert ook algen als voedings-
supplement voor consumenten en als diervoeding (bij-
voorbeeld vissen en papegaaien) onder de merknaam 
Essentials. Voor de voedingsmiddelenmarkt gebruikt 
Phycom algen van de Chlorella-familie. De specifi eke 
soort is Chlorella pyrenoidosa.

Voor de voedingsmiddelenmarkt gebruikt Phycom algen van de Chlorella-familie.
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