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THEMA:
INNOVATIE DOOR TECHNOLOGIE

INGREDIËNT & PRODUCT

Creatief met champignons
Het Limburgse bedrijf Scelta Mushrooms bewijst dat er veel 
mogelijk is met paddenstoelen. Ze kunnen voor zoutvervanger 
doorgaan maar net zo goed als vleesvervanger. Marketing-
manager Jeroen Dekkers vertelt over de drie meest recente 
innovaties.

1Snex
“Het idee voor Snex ontstond bij voetbal-
club VVV-Venlo. Na de wedstrijd werden 
regelmatig bitterballen en andere snacks 
geserveerd. Dat kan gezonder en lekkerder, 
dachten wij. Zeker bij een sportevenement. 
Het resulteerde in de Snex: een range sma-
kelijke snacks op basis van de beste kwali-
teit groenten. Het product is 100% vleesvrij 
en bevat geen kunstmatige kleur- en smaak-
sto� en. Eén portie (5 ballen, 100 gram) 
staat gelijk aan 25% van de dagelijkse aan-
bevolen hoeveelheid groente. Verkrijgbaar 
in diverse smaken: champignons, broccoli 
met champignons, spinazie met champig-
nons, zuurkool en ratatouille. Het product 
hee�  al verschillende prijzen in de wacht 
gesleept. In 2012 was dat de regioprijs van 
“De Smaak van NL”, de erkenning voor het 
lekkerste product uit de regio Zuid-Neder-
land. In 2013 volgde de aanmoedigingsprijs 
Jaarprijs Goede Voeding. Daarnaast is het 
in 2014 uitgeroepen tot beste internationale 
innovatie op de Alimentaria beurs in Barce-
lona en behoort het op de aankomende 
SIAL tot de Sial Innovation Selection 2014.

2Champignons in Ecopouch
“In onze visie hebben traditionele manieren 
van conserveren hun langste tijd gehad. 
Daarom hebben we naar gezondere, duur-
zame en smaakvolle alternatieven gezocht. 
Onze meest recente oplossing zijn de geste-
riliseerde champignons in � exibele 
pouch-verpakking, genaamd de Ecopouch 
(zie foto). Bij klassieke conserven worden 
zout en diverse zuren toegevoegd om kleur, 
smaak en PH te stabiliseren. Daarnaast is 
de productie van traditionele conserven 
zeer energie-intensief, het afvalgehalte is 
hoog en de smaak komt niet in de buurt 
van dat van vers. Wij hebben een procedé 
ontwikkeld waarbij dagverse champignons, 
na te zijn verpakt in een pouch, gekookt 
worden in hun eigen vocht waardoor 
smaak- en voedingssto� en optimaal behou-
den blijven. Het sap in de verpakking is vol-
ledig a� omstig van de champignon en er 
zijn geen E-nummers meer toegevoegd. De 
champignons in Ecopouch combineren het 
beste van verse en geconserveerde cham-
pignons: ongekoeld houdbare champignons 
met een verse smaak en textuur én de ver-
trouwde lange houdbaarheid. Ten opzichte 
van blik zijn het productieproces en trans-
port energiezuiniger en er is minder afval. 
Zowel de champignons als het champig-
nonvocht kunnen worden hergebruikt. Het 
vocht met intense champignonsmaak is 
toepasbaar als 100% natuurlijke basis voor 
soepen en sauzen.”

3Camlow zoutreductietools
“Scelta Mushrooms hee� , in samenwerking 
met Cambrian, een lijn clean label, natuur-
lijke groente-extracten ontwikkeld voor 
zoutreductie en de vervanging van MSG, 
I+G en geautolyseerd gistextract. Op basis 
van de natuurlijke kracht van de vijfde 
smaak umami maakt Camlow zoutreductie 
mogelijk zonder de smaak en functie aan te 
tasten. Umami balanceert, rondt de totale 
smaak van een gerecht af en zorgt voor een 
toename van de intensiteit door de percep-
tie van een zoute smaak te verhogen. Zout-
reducties tot 50% zijn bereikt bij het toepas-
sen van Camlow. Camlow P is een natuur-
lijke bron voor smaakversterking en 
zoutreductie in bijvoorbeeld saus, vlees, 
bouillon en jus. Camlow BP maakt signi� -
cante zoutreducties mogelijk in bakkerswa-
ren (bijv. brood, crackers, tortilla’s, pita’s en 
bagels), terwijl de functie (rijzen, kruimel-
structuur en gluten matrix formatie) en het 
smaakpro� el van zout behouden blij� .”

•  MAURICE DE JONG  •

VMT13_EH_Champignons.indd   29 02-10-14   12:29


	VMT13_def.pdf
	VMT13_001-003
	VMT13_004-005
	VMT13_006-009
	VMT13_010-013
	VMT13_014-016
	VMT13_017-019
	VMT13_020-022
	VMT13_023-025
	VMT13_026-028
	VMT13_029-029
	VMT13_030-032
	VMT13_033-034
	VMT13_035-035
	VMT13_036-036
	VMT13_037-040
	VMT13_041-042_met_FLAP


