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Hybride  
vleesproducten
Plantaardige eiwitten toevoegen aan een vleesproduct heeft als 
voordeel dat het vetgehalte omlaag kan worden gebracht. een 
bijkomend voordeel is dat vanwege de hoge prijs van vlees, een 
hybride product in vergelijking met een paar jaar geleden wel 
een aantrekkelijke propositie is. vooralsnog is het voornamelijk 
de bewust etende klant die de producten aanschaft. 

kort vier nieuwe varianten. 
Huisman van PLUS: “Het zijn vooralsnog 
geen hardlopers, maar de bekendheid met 
en bereidheid om deze producten te kopen 
neemt toe. Het voeren van acties en de 
positieve resultaten van diverse smaaktesten 
dragen hieraan bij.” Huisman doelt op de 
test van de Consumentenbond met gehakt 
waarbij ‘Lekker mager & duurzamer’ roer-
bakgehakt het beste scoorde.

Receptuur
Volgens Hugense zal in de toekomst het 
toevoegen van plantaardig eiwit aan een 
vleesproduct een integraal onderdeel wor-
den van de receptuur. “Als het vetgehalte 

wordt verlaagd, gaat de smaak ach-
teruit. Door plantaardig eiwit als 
Meatless toe te voegen, wordt de 
smaak en de textuur beter.” Meat-
less levert 95% van zijn producten 
aan het buitenland. Volgens 
Hugense is Nederland koploper 

wat betreft concepten met hybride vleespro-
ducten. Engeland is een goede tweede. In 
andere landen zijn ze wel verder wat betreft 
het toepassen in reguliere recepten. Dit zal 

Bij Plus Retail kan een klant kiezen uit zes 
vleesproducten, bijvoorbeeld rundervink of 
roerbakgehakt met het label ‘Lekker mager 
& duurzamer’. Bij de Albert Heijn liggen er 
tien ‘Extra magere’ vleesproducten, zoals de 
rundersaucijs, in de schappen. In al deze 
producten is plantaardig eiwit verwerkt.
Deze producten zijn duidelijk onderdeel 
van een consumentenconcept, ver-
telt Jos Hugense, eigenaar van 
Meatless, producent van plantaar-
dige eiwitten die onder andere aan 
de Plus-producten worden toege-
voegd. “Dit zorgt voor een duidelij-
ke selectie in de klantenkring voor 
bewust etende consumenten.”                 
Beide retailorganisaties mikken op deze 
consument, aldus de woordvoerders. 
Debbie Huisman van PLUS: “Steeds meer 

consumenten willen gezonder eten, denken 
bewuster na over wat zij eten en zijn op 
zoek naar producten die minder vet bevat-
ten.” Rianne van der Sar van Albert Heijn: 
“Een extra mager product dat gezond, 
mager en duurzaam is past bij ons en bij 
onze klanten.” De organisaties zijn tevreden 
over de producten en houden ze zeker in 

het assortiment. Om consumenten enthou-
siast te krijgen, organiseren supermarkten 
proefsessies in de winkel en geven ze kor-
tingen. Albert Heijn introduceert binnen-

slavinken met rijsteiwit 

van meatless.

 ‘ Als het vetgehalte  
wordt verlaagd, gaat  
de smaak achteruit’

Meatless
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in de toekomst alleen 
maar toenemen. De 
combinatie van vetarm en prijs 
is volgens Hugense de drijfveer achter 
de toegenomen belangstelling voor het bij-
mengen van plantaardige eiwitten in vlees-
producten. Duurzaamheid speelt in minde-
re mate een rol. “Duurzaamheid is wel 
rechtstreeks gekoppeld aan de vleesprijs. De 
productie van vlees vergt veel grondstoffen. 
Deze worden duurder waardoor de prijs 
van vlees relatief sneller stijgt dan die van 
meer efficiënte plantaardige producten”, legt 
Hugense uit.
Hugense levert plantaardige eiwitten van 
tarwe, lupine en rijst. Tarwe is iets goedko-
per dan de andere twee. Het bevat wel glu-
ten en is dan vooral interessant voor pro-
ducten waarvoor de aanwezigheid van     
gluten niet uitmaakt, zoals hybride ham-
burgers die op een broodje worden gegeten 
of gepaneerde producten. Lupine wordt 
puur voor de vegetarische industrie 
gebruikt. De nadruk ligt volgens Hugense 
nu meer op rijsteiwit vanwege de afwezig-
heid van allergenen. Op de vleesbeurs IFFA 
zal Meatless producten tonen gemaakt met 

TRF: Textured Rice Fibre. “Het 
is voor vlees nu het 

basisproduct.” 

Erwteneiwit
Een ander eiwit 

dat ook geschikt 
is voor gebruik in 

hybride vleesproducten 
is erwteneiwit. John Hen-

driks van het bedrijf Lacto 
Trade verkoopt het van oorsprong 

Franse product voor de regio Bene-
lux. Hendriks meldt dat er veel belangstel-
ling is voor getextureerd erwteneiwit. Pro-
ducenten zoeken naar alternatieven voor 
getextureerd eiwit van soja en tarwe. Het 
product is interessant vanwege de gunstige 
declaratie, omdat erwt niet op de Europese 
lijst van allergenen voorkomt. “Het is wel 
een hele klus om te concurreren met soja 
omdat het prijsverschil groot is. Soja-eiwit 
is feitelijk een bijproduct van de sojaboon, 
het hoofdproduct is soja-olie, terwijl bij 
erwt het eiwit het hoofdbestanddeel is in 
termen van valorisatie. Bovendien is de 
productie van erwten wereldwijd een frac-
tie van de sojateelt”, legt Hendriks uit. 
“Er is op de Nederlandse markt nog geen 
product met erwteneiwit”, vertelt Hendriks. 
“We hebben een project gedaan met VION, 
maar dat is op niets uitgelopen.” Hendriks 
doelt op het product Hackplus dat VION 
vorig jaar bij C1000 introduceerde. Volgens 
Hendriks was het product geen succes 

omdat C1000 met zelfstandige slagers 
werkt die moeilijk afzonderlijk te overtui-
gen zijn om hybride producten in hun 
assortiment op te nemen. Eén aanspreek-
punt bij een afnemer werkt in dit geval 
doeltreffender. “De Hackplus die in Neder-
land op de markt was, verschilde van de 
Duitse Hackplus. Daar zit tarwe-eiwit in.” 
De Nederlandse variant met erwteneiwit 
was bovendien ‘clean label’ en kwam zeer 
goed uit de consumententesten, maar heeft 
het niet gehaald in de schappen. Het Duitse 
product ligt nog wel in de winkel. Volgens 
VION is het product van de markt gehaald 
omdat consumenten het niet genoeg aan-
schaften. “De herhalingsaankopen waren 
laag”, vertelt woordvoerder Marc van der 
Lee. “Wij geloven nog steeds in hybride 
producten. We zijn bezig om nieuwe hybri-
de producten te ontwikkelen met andere 
grondstoffen en voor andere afzetkanalen.” 
Intussen is Lacto Trade een illusie armer; 
het bedrijf richt zich nu op andere produc-
ten. Hendriks is ervan overtuigd dat er 
markt is voor hybride vleesproducten ook 
met erwteneiwit, maar de communicatie 
richting de consument moet wel op de juis-
te manier plaatsvinden. “Het accent moet 
niet op vegetarisch liggen. Een consument 
verwacht toch dat een gehaktbal of ham-
burger van puur vlees is gemaakt.” Hen-
driks wist toen hij met het project begon, 
dat hij voor succes een lange adem nodig 
had. “Maar ik denk dat binnen nu en vijf 
jaar de vleeswereld er heel anders uitziet.”

• Dionne irving •

hybride vleesproduct in 

het assortiment van 

Plus retail.

hybride vleesproduct in 

het assortiment van 

albert heijn.

Plus Retail

Albert Heijn
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