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“Zo’n 10 jaar geleden kwam het project-
bureau van de Noord-Brabantse Christe-
lijke Boerenbond (inmiddels overgegaan
in ZLTO) met het voorstel om ginseng-
wortels te gaan verbouwen”, vertelt Ben
Schepens, commercieel directeur van
Euro Ginseng BV uit Veghel (www.eurog-
inseng.nl, zie ook VMT 1/2 2004, pag.28).
“Dat leek ons nuchtere Brabantse boeren
aanvankelijk niets. Het was de bedoeling
om gefundeerd het idee als onbruikbaar
te bestempelen. Het omgekeerde
gebeurde. Onze zoektocht naar argu-
menten om ‘nee’ te zeggen heeft uitein-
delijk geleid tot de overtuiging dat gin-
seng een waardevol product is. Als coö-
peratieleden hebben we zelf de heilzame
werking van ginseng ervaren. Dat was
voor ons de reden om met het product
aan de slag te gaan.”
De handelsactiviteiten zijn enkele jaren
geleden ondergebracht in Euro Ginseng.
Op deze manier staan ze los van de teelt-
coöperatie. In eigen beheer voert Euro
Ginseng de processtappen wassen,
drogen en sorteren uit. Bewerkingsstap-
pen als snijden en extraheren zijn uitbe-
steed.
Euro Ginseng prijst haar producten aan
met algemene gezondheidsclaims. Die
onderbouwen ze met de bestaande lite-
ratuur. Schepens stelt: “Ginseng is een
van de best gedocumenteerde kruiden
op de wereld. Er bestaan tal van weten-

schappelijke publicaties die de gunstige
werking onderschrijven.” 

Gecertificeerd
De belangstelling van fabrikanten van
functional foods voor toepassing van gin-
seng in hun producten neemt toe. Euro
Ginseng heeft zich goed voorbereid op de
professionele markt. “We zijn HACCP en
ISO 9001 gecertificeerd. We leveren een
product dat is gestandaardiseerd op de
hoeveelheid werkzame stoffen en we
garanderen productveiligheid en traceer-
baarheid”, aldus Schepens.
Nederlandse ginseng wordt nu al ver-
werkt in energierepen. De verwachting
van Schepens is dat binnenkort ook
andere functionals foods met Brabantse
ginseng op de markt komen. Ginseng is
een stabiel ingrediënt dat bestand is
tegen hoge temperaturen. Het kan dus in
gebakken producten of in gepasteuri-
seerde of gesteriliseerde dranken worden
toegepast. Door het milde droogprocédé
bij Euro Ginseng blijft de ginseng licht
van kleur, zodat het ook geschikt is voor
lichte levensmiddelen zoals zuivel- en
bakkerijproducten.

Doelgroep
Euro Ginseng bepaalt samen met de
klant hoe ginseng kan worden toegepast
in functional food producten. Zo nodig
worden externe laboratoria ingeschakeld

voor nieuwe technologische aspecten.
Behalve de techniek is ook de positione-
ring van het product op de markt
belangrijk. “Ginseng heeft zoveel goede
eigenschappen, dat je ze niet allemaal
kunt noemen. Per doelgroep bekijk je de
problematiek en daarop kies je de bij-
passende gezondheidsclaims van gin-

seng”, legt Schepens uit. “Zo zul je bij
een product voor oudere vrouwen, die
vaak last hebben van lusteloosheid en
opvliegers, de aandacht vestigen op de
extra energie en het verminderen van
opvliegers.”

Inzicht
Euro Ginseng wil in de toekomst onder-
zoek gaan uitvoeren om meer inzicht te
krijgen in de afzonderlijke werkzame
componenten van ginseng. “Wellicht
kunnen we dan specifieke stoffen gaan
extraheren, bijvoorbeeld de cholesterol-
verlagers”, voorspelt Schepens. Duidelijk
is dat hij genoeg mogelijkheden ziet om
verschillende ingrediënten op basis van
ginseng op de te markt brengen.

Product en ontwikkeling

Industrie ziet toepassingsmogelijkheden

Brabantse ginseng
verrijkt functional foods

Annemarie Barbier-Schenk

Ginseng geeft meer energie, werkt rust-

gevend, bevordert het natuurlijke afweer-

systeem, ondersteunt de stofwisseling en

helpt bij verlaging van het cholesterolge-

halte. Het exotische gewas trekt in toene-

mende mate de aandacht van de levens-

middelenindustrie.

De ginsengwortels worden
bij Euro Ginseng gewassen,
gedroogd en gesorteerd.

‘Ginseng heeft zoveel goede 
eigenschappen, dat je ze niet allemaal

kunt noemen’
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