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Minder vet,  
meer algen
de vraag naar producten met minder vet speelt al jaren. vele 
vetvervangers zijn beschikbaar op de markt. algenproducent 
roquette ontwikkelde meel van microalgen dat vet en ei kan 
vervangen in gebakken producten. het bedrijf ontving eind vorig 
jaar een Fie award voor meest innovatieve ingrediënt. vanaf 
deze maand start de commerciële productie.

linoleenzuur (12%). De vetcomponent heeft 
een vergelijkbaar profiel als olijfolie. De rest 
van het algenmeel bestaat onder andere uit 
oplosbaar en onoplosbaar vezel (18-22%), 
eiwit (5-7%), koolhydraten (7-10%) en     
suiker (5-7%). 

Clean label 
Volgens Roquette heeft het gebruik van 
algenmeel zowel voor de producent als voor 
de consument een aantal voordelen. Een 
producent kan vet en/of boter vervangen net 
als ei en/of melk. Het watergehalte kan 
omhoog. Dit zorgt voor lagere formulerings-
kosten. Het gebruik van algenmeel kan zor-
gen voor een clean label. In Europa kan wor-
den geclaimd: whole algal flour, whole algae 
flour, algae flour of algae powder. De vervan-
ging van ei en/of melk betekent ook de ver-
vanging van twee allergenen. Aansluiting bij 
de clean label trend is een belangrijke. Op de 
FiE, waar Roquette in november vorig jaar in 
de prijzen viel, bleken meerdere producenten 
ingrediënten te ontwikkelen om vet te ver-
vangen. De voordelen voor de consument 
zijn vet- en caloriereductie, een beter vetpro-
fiel met gezonde vetzuren, de afwezigheid 
van transvetten, een laag gehalte aan verza-

Het gebruik van microalgen in voedingsmid-
delen neemt toe. Slecht een aantal van de 
meer dan 30.000 geïdentificeerde species 
worden toegepast als bron van nutriënten. 
Van oorsprong focuste Roquette meer op 
zetmeel uit erwten, aardappel, tarwe en mais. 
Sinds 2008 zet het bedrijf echter vol in op 
microalgen. De algenproducent heeft twee 
productiemethoden voor de massaproductie 
van microalgen in gebruik: via een fotobio 
reactor en via fermentatie.

Roquette verwacht veel van de markt voor 
microalgen. In 2008 kochten ze de Duitse 
algenproducent Klötze waarmee ze meteen 
de beschikking hadden over 40 patenten op 
het gebied van microalgen. Het gebruik van 
algen past ook in het duurzaamheidsbeleid 
van het bedrijf vanwege het hernieuwbare 
karakter van de grondstof.

Algenproductie
De fotobioreactor in Duitsland werkt via 
autotrofie. Dat is een ander woord voor foto-
synthese. De alg zet licht, koolstofdioxide en 
nutriënten om in zuurstof. Bij de productie 
in de fermentor gebruikt de alg glucose, 
zuurstof en nutriënten om te groeien en pro-
duceert koolstofdioxide. Het algenmeel dat 
als vetvervanger dient, produceert Roquette 
in een speciaal daarvoor ontwikkelde fer-
mentor op de locatie in Lestrem in het noor-
den van Frankrijk. De fermentor heeft een 
capaciteit van 5.000 ton. Het product is sinds 
deze maand commercieel beschikbaar.      
Het algenmeel bestaat voor 50% uit vetten. 
Van deze vetten is het grootste deel (70%) 
het onverzadigde oleinezuur. De rest bestaat 
uit het verzadigde vet palmitinezuur (19%) 
en het meervoudig onverzadigde vetzuur 

roquette verving boter en ei in een brioche, een 

typisch Frans brood.
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digde vetzuren en een hoog gehalte aan 
enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Boven-
dien komen er met de toevoeging  van algen-
meel ook meer vezels in het product.

Algenbrioche
Volgens Roquette neemt ook de zachtheid 
van de producten met algenmeel toe. Het 

bedrijf presenteerde op de FiE een goed 
gewaardeerde brioche waarin boter en ei 
in het recept werden vervangen door 
algenmeel. Het proces van kneden, deeg-
fermentatie, vormen en bakken bleef het-
zelfde. In het recept werd meer water toe-
gevoegd om te compenseren voor het 
vocht uit ei. De brioche had 70% minder 
vet, 25% minder calorieën en 1,1 gram 
toegevoegd vezel. Roquette paste de 
algenbloem ook toe in bakkerijproduc-

ten. Muffins met 30% minder vet waren 
ook op de beursvloer te proeven. Gebruik 
in sauzen en dressings wordt nog onder-
zocht. “De eerste recepturen zijn veelbe-
lovend: Hollandaise saus zonder boter en 
ei geeft een vetreductie van 70%”, aldus 
de producent. Het ingrediënt is breed 
toepasbaar volgens Roquette. 
Naast gebakken producten, soepen, sau-

zen, dressings past het ook in dranken   
en er is ook groeiende interesse in appli-
caties, zoals snoep. 

Waarom algen
Roquette startte in 2008 met het 
researchprogramma Algohub. Een van de 
doelen van het project is om de productie 
van microalgen kwantitatief en kwalita-
tief te verbeteren. Daarnaast wil het con-
sortium van veertien bedrijven en orga-

nisaties, waaronder 
Bonduelle, de voor-
delen van de nutri-
enten uit microalgen 
aantonen. Met dit 
project is een gecon-
centreerde en geïn-
tegreerde microal-

gensector op te zetten. Het doel is om de 
resultaten breder in te zetten dan alleen 
voor voeding, ook farmacie en cosmetica 
behoren tot mogelijke toepassingen. Het 
project krijgt subsidie van de Franse 
overheidsinstantie Oseo.

• Dionne irving •

‘ De brioche had 70% minder 
vet, 25% minder calorieën en 
1,1 gram toegevoegd vezel’

Microalgen
Microalgen zijn doorgaans eencellige soor-
ten die afzonderlijk bestaan of in ketens of 
groepen. In tegenstelling tot de hogere 
planten hebben microalgen geen wortels, 
stengels of bladeren. Microalgen zijn in 
staat tot het uitvoeren van fotosynthese. Ze 
produceren ongeveer de helft van de zuur-
stof in de atmosfeer en verbruiken tegelij-
kertijd het broeikasgas kooldioxide om foto-
autotroof te groeien. Er wordt geschat dat 
er ongeveer 300.000 soorten bestaan, 
waarvan er ongeveer 35.000 zijn beschre-
ven en waarvan 10 geschikt zijn voor voe-
dingstoepassingen. Spirulina en Chlorella 
zijn de bekendste microalgen geschikt voor 
menselijke consumptie.
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Procestechnologie
voor de toekomst

Den Hollander Engineering is al 30 jaar toonaangevend 

in verwerkingssystemen op het gebied van verhitten, 

indampen en drogen. Zowel de engineering, productie 

en levering als de installatie van complete hoogwaardige 

systemen voor de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie 

is dagelijks werk voor de specialisten van Den Hollander 

Engineering. Ouderwets vakmanschap gaat daarbij 

hand in hand met innovatie en samenwerking met de 

opdrachtgever. 

Alle inzet van Den Hollander Engineering 

is er op gericht om procestechnologie nóg 

effectiever toe te passen, zodat dit een 

hoger rendement in uw productieproces 

oplevert. Dat doen we niet alleen door 

de ontwikkeling en installatie van nieuwe 

hoogwaardige systemen, maar ook door 

uw bestaande processen te optimaliseren, 

zodat er een maximale energiebesparing 

en een optimaal eindproduct kan worden 

gegarandeerd. 

Maak een afspraak met onze engineers 

voor een oriënterend gesprek en zie 

wat de totaalaanpak van Den Hollander 

Engineering kan betekenen voor úw 

productieproces.

Den Hollander Engineering B.V.    Postbus 41    4200 AA Gorinchem

Tel.: +31 (0) 183 625 827    info@dhe.nl    www.dhe.nl
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