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Groeien  
met vegavis
De Vegetarische Slager wil de grootste  
producent van vegetarische producten worden

de Vegetarische slager is in twee jaar uitgegroeid tot een 
begrip in de wereld van vegetarische producten. de Vegetari-
sche Kipstukjes zijn bijna niet te onderscheiden van echte kip, 
net als de vis-vrije palingsalade die de eerste prijs won in “de 
smaak van nederland”. directeur Jaap Korteweg heeft grote 
ambities met zijn onderneming. met een eigen productiefabriek 
moet de prijs van de producten omlaag en kan het grote publiek 
aan de Vegetarische hamburger.

product is in de vleesvariant een van de 
bekendste snacks: de Hamburger. Begin dit 
jaar konden bezoekers van de horecavak-
beurs Horecava deze vegetarische snack al 
proeven. Strandtenten en restaurants zijn 
al geïnteresseerd in de Hamburger. Voor 
de retail (de consument thuis) leveren ze 
vanaf half april. 

Smaak en prijs
“We zijn van 1 naar 500 verkooppunten 
gegroeid in twee jaar tijd”, vertelt Jaap Korte-
weg, de oprichter van de Vegetarische Slager. 
“En we willen nog verder groeien. We willen 
de concurrentie met vlees aangaan, qua 
schaalgrootte”, zo benoemt Korteweg zijn 
flinke ambities.
Om deze ambitie waar te maken zijn er nog 

Het nostalgische karakter van het logo van de 
Vegetarische Slager past precies bij de winkel 
in hartje Den Haag. Achter de glazen deur 
met een ouderwetse deurknop bevindt zich 
een kleine knusse betegelde ruimte waar links 
hoge kasten met olijfolie en algenpoeder staan 
en rechts de diepvrieskisten met vegetarische 
satés en lupinekroketten. Achter de winkel is 
een kleine keuken het domein van chef-kok 
Paul Bom. Hier ontwikkelt hij vegetarische 
producten waarvan een vleeseter versteld 
moet staan. Bom gebruikt zes basisstructuren 
voor de productie van de vegetarische pro-
ducten. De basisstructuren bestaan uit grond-
stoffen zoals soja, tarwe en lupine en combi-
naties van deze. “Deze hebben het hoogste 
gehalte aan eiwit.” De grondstoffen zijn 
bewerkt tot een vleesachtige structuur. Uit één 
basisstructuur kunnen meerdere producten 
worden gemaakt, legt kok Bom uit. “Paling en 
kip hebben dezelfde basisstructuur.”
Om vis na te bootsen zoekt Bom naar een 
structuur die de karakteristieke lamellen van 
visvlees oplevert. Soms leidt de basisstruc-

tuur naar een product, soms is het juist 
omgekeerd. “Een andere garing, of andere 
menging levert al een ander product op dat 
misschien net zo interessant is als het pro-
duct dat je net aan het ontwikkelen was.” Hij 
geeft een voorbeeld van de mislukte visnug-
get. Dat liep op niets uit, maar er kwam wel 
een goedgelukte inktvisnugget uit. Afhanke-
lijk van de klant waar het bedrijf mee werkt, 
voegen ze ijzer en vitamine B12 toe om de 
producten tot volwaardige vleesvervangers te 
maken.

Samen met de specialist
Als Bom de nieuwe vegetarische vissalade 
of kroket heeft ontwikkeld, wordt het 
geproduceerd bij een daarin gespeciali-
seerde fabriek. “Onze Vegetarische Kroket 
wordt in een krokettenfabriek geprodu-
ceerd.” Sowieso werkt het bedrijf voor elk 
product samen met een specialist. De 
smaak van de prijswinnende palingsalade 
(zie kader) is samen met een Urkse 
palingrokerij ontwikkeld. Het nieuwste 

Grootste ter wereld

Jaap Korteweg, van oorsprong akkerbou-
wer, heeft samen met conceptmaker en 
senator Niko Koffeman en chef-kok Paul 
Bom de Vegetarische Slager opgezet. Allen 
vinden dat plantaardige vleesvervangers 
spectaculair moeten zijn van structuur, bite 
en smaak om vleeseters te laten beleven 
dat ze helemaal niets hoeven te missen als 
ze het vlees een of meerdere dagen achter-
wege laten. De ambitie is om de grootste 
vegetarische slager ter wereld te worden.
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twee obstakels die overwonnen moeten wor-
den. “Bij veel consumenten bestaat nog 
steeds het idee dat vleesvervangers niet lek-
ker zijn. Dat beeld proberen we met onze 
producten tegen te gaan. Nu bereiken we de 
voorlopers, de culinaire top vindt ons pro-
duct lekker. Ook de vleeseter waardeert ons 
product, maar de massa weet het nog niet.” 
De samenleving is er intussen wel klaar voor. 
Uit onderzoek van het Wagenings instituut 
LEI (1) blijkt dat vleesminderaars-light (eten 
minimaal 1 dag in de week vleesloos) in 
Nederland een ruime meerderheid van 
77,1% vormen in 2012. In vergelijking met 
2009 is het aantal light vleesminderaars 
gestegen (van 69,5% naar 77,1%) en het aan-
tal voltijds vleeseters (vleesminnaars) flink 
gedaald (van 26,7% naar 18,4%). 

Het andere obstakel is de 
prijs van de producten 
van de Vegetarische Sla-
ger. Een bakje vis-vrije 
Tonynsalade kost €1,99 bij de Jumbo. Ter 
vergelijking: een bakje Johma tonijnsalade 
kost €1,79. “Om de prijs omlaag te krijgen, 
moeten we op veel grotere schaal produce-
ren”, legt Korteweg uit. De plannen om een 
eigen fabriek te bouwen, zijn al in een verge-
vorderd stadium. “Als we een eigen fabriek 
hebben, kunnen onze prijzen met 30 tot 40 
procent dalen.” Korteweg is ervan overtuigd 
dat het zal lukken. “Alle signalen uit de 
markt en uit de samenleving staan op groei.”

Focus
“We willen overal liggen, ook bij slagers en 
in alle supermarkten”, vertelt Korteweg. Hij 
ziet dat de druk op vleesprijzen groot is. 
“Vlees wordt met een negatieve marge ver-
kocht.” Nu zijn de producten behalve bij 
supermarkten ook verkrijgbaar bij verschil-
lende restaurants zoals AC en in restaurants 
van NH-hotels. Op dezelfde dag als het 
interview is er een lunch van de WSPA 
(internationale dierenwelzijnsorganisatie) in 
het Haagse Carlton-hotel, waar hapjes van de 
Vegetarische Slager worden geserveerd. Het 
bedrijf krijgt veel van dit soort verzoeken. 
Korteweg: “Veel mensen zijn erg enthousiast 
over onze producten.” Samen met de talrijke 
mogelijkheden bij de productontwikkeling is 
het voor het bedrijf essentieel om keuzes te 

Palingsalade wint prijs

De visvrije palingsalade won in 2012 de 
SmaakvanNL prijs voor het lekkerste nieu-
we product van Nederland. Volgens de vak-
jury was de salade niet van echt te onder-
scheiden.

In 2011 won het bedrijf de Triodos Hart-
Hoofdprijs. Daarnaast was de Vegetarische 
Slager finalist bij de NIMA marketing 
Awards 2012 en de Accenture Innovatie 
Awards 2012.

maken. “Focus is voor ons daarom erg 
belangrijk. We doen heel veel, maar zeggen 
tegen tachtig procent van de vragen nee.” Het 
bedrijf focust nu vooral op producten die 
makkelijker zijn op te schalen en geschikt 
zijn voor de massa, zoals de hamburger. 

Buitenland
Belangstelling uit het buitenland is er volop. 
De Belgische supermarktketen Delhaize zal 
binnenkort enkele producten verkopen. Er 
zijn vergevorderde gesprekken met Duits-
land, Luxemburg, Canada en Noorwegen. 
De directeur van de grootste Braziliaanse 
fabriek van vegetarische producten komt 
binnenkort langs. Er zijn Portugese onderne-
mers die een franchise willen opzetten. Kor-
teweg zoekt bij internationale partners zorg-
vuldig naar partijen die ervaring hebben met 
het opzetten van een keten. “We krijgen veel 
vragen en moeten daarom goed beoordelen 
of het een zinvolle stap is.”
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overal liggen, ook bij slagers 

en in alle supermarkten.’

de visvrije tonynsalade. 



Tot 50% 
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OneGrain eenvoudige en effectieve 
1-op-1 natriumreductie

Zout en gezondheid zijn volop in het nieuws. Dit geeft vele uitdagingen voor voedselproducenten. 
Suprasel® OneGrain® biedt een eenvoudige oplossing. Met de OneGrain®-technologie van 
AkzoNobel zijn natriumzout, kaliumzout en aroma samengevoegd in één korrel. Het smaakt 
daarom als gewoon zout, ziet er hetzelfde uit en heeft dezelfde meng- en oploseigenschappen. 
Met Suprasel® OneGrain® kan eenvoudig in verschillende toepassingen tot 50% natrium worden 
gereduceerd, terwijl de zoutsmaak behouden blijft. Dit verkort het productontwikkelingsproces 
en verhoogt de succeskansen voor ontwikkeling van nieuwe natriumarme producten.
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