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Ingrediënt & Product
Thema: Perceptie van gezond

“De koks waren erg enthousiast over het 
product. Bovendien waren de bezoekers 
van verschillende restaurants tevreden.” 
Paul den Dulk en Menco Sandstra, de 
oprichters van Proviand, kijken tevreden 
terug op de succesvolle pilottesten begin 
dit jaar in samenwerking met Albron 
Catering bij het ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie en 
bij het regionale kantoor van de Kamer 
van Koophandel in Alkmaar. “De omzet 
was goed in vergelijking met vleesge-
rechten. We waren vooral benieuwd naar 

de herhalingsverkopen. Ook die volde-
den aan de verwachtingen.” De volgende 
stap is opschalen.

Nederlandse ingrediënten
De testen volgen op twee jaar product-
ontwikkeling. “We wilden het ultieme 
vegetarische product ontwikkelen”, ver-
telt Sandstra, voormalig marketingdirec-
teur bij Valess – de bekende vleesvervan-
ger van FrieslandCampina. “De smaak 
moest absoluut top zijn. Dat betekende 
ook dat kauw- en mondgevoel vergelijk-

Proviand ontwikkelde een 

vleesvervanger op basis van 

peulvruchten en Nederlandse 

groenten. Na succesvolle 

praktijktesten moet het 

product begin juli beschikbaar 

zijn. “Opschalen is nu prioriteit 

nummer één.”

Vleesvervanger zonder soja, 
met Nederlandse groenten

Bij een kip
alternatief gebruikt 
Proviand wittere 
groenten.

Proviand positio
neert zich als fabri
kant van een vlees
vervanger die op 
rundvlees lijkt.
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baar moesten zijn met vlees”, legt Den 
Dulk uit.
Gezond was de tweede eis aan het pro-
duct. “Onze vleesvervangers bevatten 
geen gluten, soja of E-nummers.” Bijzon-
der is dat alle ingrediënten uit Nederland 
komen. “Waarom zou je slepen met 
ingrediënten als het niet hoeft”, vraagt 
Sandstra zich af. “Geen soja betekent dat 
er geen bos verloren gaat voor de pro-
ductie van de vleesvervanger.” Door de 
keuze voor Nederlandse ingrediënten is 
de footprint ongeveer één twintigste van 
de productie van rundvlees. 

Eiwitgehalte
Peulvruchten, wortelen, uien, bloemkool 
en aardappelen zijn de Nederlandse 
ingrediënten in de vleesvervangers van 
Proviand. Op dit moment vindt de pro-
ductie plaats bij een bedrijf in Brabant. 
Op termijn wil Proviand een eigen fabriek 
opstarten.
Door de combinatie van ingrediënten en 
technologie kan de vleesvervanger meer 
op rund of meer op kip lijken. “Als we 
een vleesvervanger willen maken die op 
rundvlees lijkt, gebruiken we andere 
groenten dan voor een kipvariant. Bij een 
kipalternatief gebruiken we wittere 
groenten”, aldus productontwikkelaar 
Den Dulk.

Welke peulvruchten Proviand toepast, 
willen de heren niet verklappen. Proviand 
heeft de ontwikkelde vleesvervanger 
wereldwijd gepatenteerd. Door de peul-
vruchten is het eiwitgehalte tussen de 22 
en 28 gram per 100 gram product. “Voor 
de hybride markt (samengestelde vlees-
producten gemaakt uit vlees en een 
plantaardig eiwit, red.) is het mogelijk om 
producten te maken met minder vlees en 
minder verzadigd vet maar met een ver-
gelijkbaar eiwitgehalte als vlees. Deze 
combinatie is nog niet op de markt.” 
Op de planning staat nog een analyse 
van het gehalte aan vitaminen en minera-
len in het eindproduct. Sandstra: “Indien 
er weinig of geen ijzer en vitamine B12 
inzit zal dat, indien gewenst, worden toe-
gevoegd.”

Smaak het belangrijkst
Uit de testen bleek dat de koks er op een 
andere manier mee koken dat dan Den 
Dulk voor ogen had. “Omdat het product 
al gaar is, bakten ze het niet voordat ze 
de stukjes in de saus gooiden. Ze maak-
ten ook stoofpotjes met wijn. Dat hadden 
we niet verwacht”, vertelt Den Dulk. De 
smaak kan volgens Den Dulk helemaal 
het product intrekken in plaats van alleen 
aan de buitenkant.
De vleesvervangers werden tijdens een 
barbecue met vijftig mensen getest. “De 
mensen waren verrast over de smaak. 
Het product leent zich goed voor marine-
ren en is snel klaar. We willen ons onder-
scheiden op smaak. Gezond en duur-
zaam zijn ook belangrijk, maar als het 
niet lekker is, wil niemand het eten.”
Ondanks dat de koks het product niet 
bakken, is het wel goed mogelijk om dat 
te doen, vertelt Den Dulk. “Tijdens het 
bakken ontstaat een krokant gekarameli-
seerd laagje aan de buitenkant, waardoor 
het nog meer op vlees lijkt.”

Hybride markt groeit
Uit de testen bleek ook dat de toepassin-
gen heel breed zijn. “We kunnen nog veel 
meer ontwikkelen, maar we hebben 
besloten om in deze fase een paar dingen 
heel goed te doen”, vertelt Sandstra. Pro-
viand zal zich op drie markten richten: 
halffabrikaten voor de hybride en de 
vegetarische markt, de foodservice en de 
retail. Van deze drie is de hybride markt 
het meest kansrijk. Volgens Sandstra ver-
wachten experts dat deze markt de 
komende drie tot vijf jaar zal verdubbe-
len. “De vraag naar rundvlees zal toene-
men, waardoor een schaarste ontstaat. 

We positioneren ons als fabrikanten van 
een vleesvervanger die op rundvlees 
lijkt.”  
De foodservice betreft vooral koks in res-
taurants. “Daar hebben we al goede erva-
ringen mee opgedaan. Het is nu een 
kwestie van de producten op een makke-
lijke manier aanbieden. Dat blijkt nog 
een hele weg te zijn.”
Den Dulk benadrukt dat Proviand appli-
catietechnologie levert om samen met 
klanten de optimale producten te maken.  
“We zijn nooit uitontwikkeld. We blijven 
het product verbeteren. Samen met onze 
klanten en partners komen we verder.”
Welke markt uiteindelijk het belangrijkst 
blijkt te zijn, maakt niet uit. Sandstra: 
“We zijn ook ondernemers, het moet een 
gezond businessmodel zijn. We hebben 
verschillende trajecten opgestart. Welke 
het eerst succesvol is, dat kunnen wij nu 
nog niet voorspellen. Prioriteit één is 
opschalen, aan de vraag voldoen.” 

Investeerders
“Het product verkoopt zichzelf, is goed 
gepositioneerd, we hoeven nog niet veel 
aan reclame te doen”, vertelt Sandstra. 
Het product haakt aan bij verschillende 
trends zoals clean label, natuurlijk, geen 
E-nummers en lokale ingrediënten. Dat 
het product goed loopt, blijkt uit de vra-
gen van vele consumenten over de 
beschikbaarheid van het product. De 
startende ondernemers hebben een 
investeerder gevonden in Agro&CO die 
het hen mogelijk maakt om op te schalen 

en de producten op de markt te brengen. 
Proviand bestaat vooralsnog uit Den Dulk 
en Sandstra. “We doen alles zelf. Dat 
moet ook, we willen het proces goed in 
de vingers hebben.” Voor oud-marke-
tingman Sandstra is het ondernemen een 
geweldige ervaring: “Dit had ik tien jaar 
eerder moeten doen.” Den Dulk, voorma-
lig adviseur voor de voedingsmiddelen-
industrie, vindt het vooral fijn dat het 
product dat hij heeft ontwikkeld er daad-
werkelijk komt. 

Dionne Irving

‘We wilden het ultieme 
vegetarische product 
ontwikkelen’

Proviandoprichters Menco Sandstra (links) en Paul den 
Dulk. 
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