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Product en ontwikkeling
Thema: Gezonde ingrediënten

Henk van Gurp, docent bij het RijnIJsel
College in Wageningen, geeft nog wat
laatste aanwijzingen aan zijn studenten.
Ze braden meelwormen (larven van de
meeltor, dus feitelijk geen wormen) met
uitjes en paprika om te verwerken in een
quiche. Naast hen staan bakken met le-
vende larven en een cameraploeg van
Volkskrant TV en CNN. Anderen leggen
de quichebodems. Het moeten er een
stuk of honderd worden.
Een maal per jaar maakt Van Gurp een
spannend recept voor het feest van de
buren, de leerstoelgroep Entomologie
(insectenkunde). Nasipasteitjes, hartige
taarten of koekjes met sprinkhaan (in de
oven gedroogd en tot poeder vermalen
kunnen ze een deel van het meel vervan-
gen). “Negentig procent van de mensen
gaat er masaal aan en driekwart vind het
lekker”, schat Van Gurp.
Afgelopen zomer won de vakgroep Ento-
mologie de academische jaarprijs en
organiseerde van het prijzengeld een
publieksweek over insecten. Een mooie
gelegenheid om in de Food Valley het
wereldrecord insecteneten te vestigen.

Etnic foods
Wereldwijd worden zo’n 1.400 soorten
insecten gegeten. De Wageningse hoog-
leraar Tropische entomologie Arnold van
Huis deed jarenlang onderzoek in Afrika
en bracht 250 eetbare soorten in kaart.
Zijn eigenlijke doel was de geïntegreerde
bestrijding van plaaginsecten maar hij
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In de hele wereld, behalve in Europa en Noord Amerika, staan

insecten op het menu. Ze zijn voedzaam, ze zijn lekker en ze zijn

eng. Wetenschappers proberen de cellen te kweken vanwege het

hoge eiwitgehalte. Wageningen, voor een week ‘City of Insects’

gedoopt, zette ze op het menu.

Gefrituurde sprinkhanen
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Meelwormen... ...met uitjes, knoflook en paprika... ...in de koekepan... ...deeg 
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stuitte op een paradox: “Als er een sprink-
hanenplaag is worden ze door de bevol-
king zeker gegeten. Vaak verdienen de
boeren op de markt meer aan de sprin-
khanen dan aan de gierst op hun akker-
tje. Natuurlijk zitten ze niet te wachten
op een plaag maar gif spuiten willen ze
evenmin.”
Van Huis leerde in Afrika het eten van
insecten waarderen. Termieten zijn bij
hem favoriet. “Wij vinden insecten eten
primitief en daarom gaan mensen het
daar ook afzweren. Men wil er niet meer
over praten omdat het niet bij beschaving
hoort. Maar ik heb met veel Afrikanen
gesproken en als men weet dat je voor-
stander bent, begint men er over te praten
en geeft men toe het lekker te vinden.”
In de regentijd keren mensen uit de stad
terug naar hun dorp waar dan termieten-
koninginnen massaal tevoorschijn ko-
men om te paren. Het grote achterlijf
geldt als een delicatesse. In zuidelijk Afri-
ka worden honderden tonnen van de
mopanerups verzameld en verhandeld.
De markt hiervoor in bijvoorbeeld Bots-
wana wordt geschat op $ 6 miljoen per
jaar. In Thailand gaat even veel geld om
voor eetbare sprinkhanen, gefrituurd of
ingeblikt. Eigenlijk worden insecten over-
al gegeten: van China, tot Zuid-Amerika.
En de oude Japanse keizer at op zijn ziek-
bed alleen nog maar zijn lievelingsge-
recht: rijst met wespeneieren.

Insecteneiwit
Insecten zijn erg voedzaam voor de mens
en ook de hoge conversie van plantaardig
materiaal in dierlijk eiwit houdt onder-
zoekers bezig. Zo kweekt Marjoleine Ver-
kerk bij de Wageningese vakgroep Bio-

procestechnologie insectencellen voor
hun nutritionele waarde. In kleine biore-
actoren van anderhalve liter groeien on-
der meer cellen uit de ovaria van de zijde-
rups, een organisme dat wordt gegeten
in China. Het eiwitgehalte bedraagt meer
dan 50% van de droge stof maar voor een
optimale benutting van het eiwit door de
mens bevat het te weinig van de amino-
zuren trypsine, lysine en histidine.
De onderzoekster wil de insectencellen
aanzetten tot het maken van eiwitten met
de gewenste aminozuursamenstelling.
Verkerk: “Als je een virus infecteert op
een cellijn kan het virus het metabolisme
overnemen. Het idee is om met een Ba-
culovirus een ingebracht gen in de insec-
tencellen tot expressie te brengen. In ver-
gelijking met bacteriën zijn insecten een
hogere diersoort en je kunt er in een bio-
reactor dus eiwitten mee maken die een
bacterie niet maken kan. Dat gebeurt al
voor bepaalde medicijnen. Insectencel-
len bevatten naast vitaminen en minera-
len bovendien meer essentiële vetzuren
dan vlees.”

Consumentenaspecten
Naast de technologie onderzoekt Verkerk
ook de consumentenaspecten bij de leer-
stoelgroep Marktkunde. Verkerk: “Ik ga
kijken naar de vraag: ‘Wat is nou eet-
baarheid?’ Daarbij zijn insecten maar een
voorbeeld. De motivatie om iets wel of
niet te eten is deels cultuurgebonden. In
Nederland eten we bijvoorbeeld rauwe
haring, wat in de ogen van buitenlanders
raar of onsmakelijk kan overkomen,
maar eten wij dan ook gemakkelijker
sushi? Het idee is mensen te vragen in
welke categorie een bepaald voedings-

middel voor hen valt en of ze het wel of
niet zouden eten. Met de bedoeling dat
als je daar meer over weet je vreemde
producten beter op de markt kunt bren-
gen.”
Verkerk: “Quorn wordt bij ons bijvoor-
beeld vermarkt als afkomstig van een
plantje terwijl het een schimmel is. Dat is
een andere categorie. In de VS wordt het
verkocht als een ‘funghi’ en valt het in de
categorie van de champions. Je kunt een
culturele afkeer hebben omdat er iets in
zit dat je niet wilt eten. Als je insecten zou
vermalen verandert die afkeer dan? En bij
het pure eiwit? Ik heb bij Entomologie
koekjes met gemalen insecten gegeten
en daar had ik iets bij van: ach, je ziet het
niet. Ik vind het wel lekker, ook als je er
een pootje of vleugeltje uit ziet steken.
Maar dat gaat voor sommigen toch echt
te ver. En de vraag is ook of de mensen
die het wel een keer proberen het nog
een keer zouden nemen.” 
Dan draait Verkerk de rollen om en voelt
mij na mijn bezoek aan Henk van Gurp
aan de tand als kersverse ervaringsdes-
kundige op het vlak van meelwormen-
quiche. En ik moet zeggen: de notige
smaak van de meelworm vond ik verras-
send. Ook het eten ervan ging nog wel
maar na afloop had ik niet direct trek in
gewoon eten. Mijn appetijt was even
afwezig zoals na een horrorfilm. Het zat
meer in mijn hoofd dan dat de quiche
niet lekker was.

Sprinkhaan snacken
Enkele dagen later drijven in de Wage-
ningse binnenstad sprinkhanen in het fri-
tuur, alleen het lijfje, ontdaan van vleu-
geltjes en pootjes en opgedist met een

bereiden... ...vulling aanbrengen. Sprinkhanen... ...ontdoen van vleugeltjes...
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beetje zout. Als gratis snack vinden ze
gretig aftrek om te dippen in de chocola-
desaus of een hartige saus. Opvallend is
dat kinderen er nieuwsgierig van snoe-
pen. Ze grissen de gemorste sprinkhanen
van tafel om nog een extra dipje te ma-
ken. Ook ik moet bekennen dat ik bij de
knapperig bruingefrituurde sprinkhaan
geen last heb van het enge-vieze-beest-
jes-effect en het er zelfs wel appetijtelijk
uit vind zien. Alleen hebben ze als snack
helaas weinig smaak. Maar goed, dat
heeft chips zonder seasoning ook niet.
(Ik realiseer me dat ik onbewust de gefri-
tuurde sprinkhaan bij de chips categori-
seer waarmee hij gelijk een stuk beter op

de maag ligt dan de larven). Voor de lief-
hebber is er ook meelwormenquiche. De
meningen zijn verdeeld: sommige om-
standers prefereren de chique quiche
boven de naakte sprinkhaan. (Wellicht
zijn de liefhebbers van meelworm culinai-
re fijnproevers en behoor ik tot de groep
die meer met zijn ogen eet, maar dat laat
ik verder aan de wetenschap over). 

Record
Aan het eind van de middag vindt onder
het oog van verschillende cameraploegen
de officiële recordpoging plaats. Vrijwilli-
gers krijgen een bekertje met een paar
gebakken meelwormen er in. Het te eten

insect moet goed zichtbaar zijn. 1.747
porties zijn vergeven om tegelijk naar
binnen te worden gewerkt. Een wereldre-
cord! In totaal wordt er over de hele dag
zo’n 25 kilo insect gegeten. Ik vraag aan
José, een student uit Colombia wat hij er
van vond. “Leuk maar waarom is dit een
wereldrecord? Bij ons eten boeren ver-
schillende insecten, afhankelijk van de
regio.”
Misschien heeft City of Insects niet zozeer
het wereldrecord alswel het taboe op
insecteneten doorbroken.

Marcel van den Hark
M. van den Hark is freelance journalist.

Ingrediënten
Deeg
100 gr bloem
7 gr gist
2 gr basterdsuiker
40 gr margarine
10 gr ei
40 gr melk 

Appareil
150 gr slagroom
150 gr heel ei
15 gr maïzena 

Vulling
Een scheutje olie
75 gr meelwormen
25 gram gesnipperde ui
40 gr preireepjes
25 gr blokjes rode paprika
een half teentje knoflook
40 gram geraspte kaas

Bereidingswijze
Deeg: Draai de bloem, boter, suiker, zout en gist
kort door elkaar in de keukenmachine en voeg
daarna de melk en het ei erdoor. Als een bal ont-
staat het deeg uit de machine halen. Maak er een
bol van en laat 20 minuten afgedekt rusten. 

Appareil: Meng de ingrediënten door elkaar en
breng het op smaak met peper en zout. 

Vulling: Spoel de meelwormen af en blancheer ze
kort in kokend water, daarna direct koud afspoe-
len en goed laten uitlekken. Verhit de olie in een
koekenpan en bak de uitjes en knoflook goed aan, voeg de meelwormen toe en bak ze
lekker bruin. Voeg tenslotte prei en paprika toe en fruit deze nog even mee aan. 
Vlaaivorm met een doorsnede van 20 cm insmeren met boter en de vorm bekleden met
het uitgerolde deeg. Vulling aanbrengen en goed verdelen. Overgieten met appareil en
bestrooien met kaas. 
Afbakken op 200°C in 20 minuten. 

Receptuur: Henk van Gurp. Docent koken, Vakschool Wageningen, RijnIJssel.

Quiche met meelwormen

..en pootjes... ...frituren... ...flink frituren... ...en dippen.


