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Meer met Beeter
Ojah verovert Duitse markt

dit jaar heeft ojah de productie en het assortiment van  
Beeter, een alternatief voor vlees, uitgebreid om aan de  
toenemende vraag – zowel nationaal als internationaal –  
te voldoen. vmt mocht als een van de weinigen een blik 
in de fabriek werpen.

Van Hanos tot de weedburger
Na een succesvolle proefproductie in 2008 
startte de productie in de fabriek in Ochten. 
Met een investering van ongeveer €1,5 mil-
joen kon worden begonnen met de productie 
van Beeter. De launching customer was De 
Vegetarische Slager, die tot voor kort nog de 
enige producten in de supermarkt had, geba-
seerd op Beeter. Intussen is het product te vin-
den bij onder meer groothandel Hanos, vege-

tarische snackbar Burgerz en zit het 
vermalen in de Dutch Weedburger. 
Dit laatste is opmerkelijk, omdat het 
product van Ojah juist opvalt van-
wege de vezelige structuur die tij-
dens het kauwen een associatie met 
vlees oproept. Door het te malen, 

gaat dit effect weg. “Vroeger gaven we klanten 
advies om ons product niet te malen. Daar-
mee zijn we gestopt. Onze klanten mogen zelf 

In 2007 startten Frank Giezen, Jeroen Wil-
lemsen en Wouter Jansen met het verveze-
len van soja om een product te maken met 
de structuur van vlees. De heren 
werkten toen nog voor Top B.V. 
en Wageningen UR. Giezen,  
Willemsen en Jansen kregen de 
mogelijkheid met het door hen 
bedachte basisproces hun eigen 
bedrijf te starten. Nu, zeven jaar 
later, werd Beeter zoals ze hun vleesalter-
natief noemen, genomineerd voor Uitvin-
ding van de Eeuw door het populair- 

Productie van Beeter

wetenschappelijke tijdschrift Quest. Daar 
zijn de tot ondernemers gevormde weten-
schappers erg trots op. Sinds kort is de 

directie uitgebreid met Henri van de Bilt, 
die de verkoop van Beeter richting retail 
op zich heeft genomen.

Sojaeiwitconcentraat afkomstig van duur-
zaam geteelde, non-GMO sojabonen uit 
Noord-Amerika, met een eiwitgehalte van 
70% wordt gemengd met water. In een 
door Ojah herontworpen extruder wordt 
het mengsel verhit, gekneed en getrans-
porteerd naar de uitgang. Het eiwit-water-
mengsel verandert in de extruder van een 
waterige oplossing aan het begin van de 
machine binnen enkele minuten door tem-
peratuur en afschuifkrachten in een vezel-
achtige structuur aan het eind. De machine 
produceert momenteel drie ton per pro-

ductiedag. Wat Ojah naast de extruder zelf 
heeft ontwikkeld is de automatische feeder/
weger van sojaeiwit. Frank Giezen: “Dit 
onderdeel zorgt ervoor dat het proces zon-
der te stoppen verloopt. Als het eiwitmeng-
sel te lang in een bepaalde zone verblijft, 
hardt het uit en moet je gaan bikken. Dat 
kunnen we niet hebben.” De temperatuur in 
de schroef is in te stellen per sectie en 
door het ontwerp van de schroef is de ver-
blijftijd per sectie te regelen. Naast de 
schroef, bepaalt ook het ontwerp van de 
spuitkop, die na de schroef komt, hoe het 

product er uit komt te zien. “Dit is afhanke-
lijk van wat de klant wil.” Als de klant het 
basisproduct wil, worden lappen Beeter 
ingepakt en ingevroren. Wil de klant Bee-
terBereid, dan wordt het verkleinde basis-
product gemengd met bouillon om de 
gewenste malsheid en smaak te bereiken. 
De op smaak gebrachte blokjes, reepjes, 
stukjes of lapjes worden in de onlangs aan-
geschafte iqf-machine diepgevroren. Hier-
door zijn de bevroren stukjes los, waardoor 
de afnemers ze makkelijk kunnen verpak-
ken in kleinverpakking.

‘ Tegen het massavolume 
van de plofkip kunnen 
we nog niet op’
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kiezen hoe ze het product gebruiken”, aldus 
Willemsen. Sinds begin april biedt Albert 
Heijn onder haar eigen merk producten aan 
op basis van Beeter, onder andere stukjes in 
Teriyaki saus.

Consument verleiden
Wat de heren van Ojah in vijf jaar tijd geleerd 
hebben, is dat een goed product zichzelf niet 
verkoopt. Willemsen: “Het blijft een uitdaging 
om mensen te verleiden een vleesvervanger te 
proberen. Alleen zeggen dat het lekker is, 
werkt niet. De prijs is belangrijk, net als de 
plaatsing in het schap en de communicatie 
eromheen.” In deze eerste vijf jaar werkte 
Ojah vooral samen met ‘believers’: personen 
die geloven in duurzame eiwitten en die graag 
meer van deze producten op de markt willen 
hebben. Nu wordt er meer samengewerkt met 
grote bedrijven, vertelt Willemsen. “Voor gro-
te retailers is leveringszekerheid belangrijk. 
Dat kunnen we nu bieden.” Sowieso zijn 
vleesvervangers vrij klein voor bedrijven als 
Unilever. “De markt voor vleesvervangers is 
ongeveer €70 miljoen. Voor een bedrijf als 
Unilever moet het minimaal €500 miljoen 
zijn.” Grote bedrijven vragen ook vaak naar 
licenties om Beeter zelf te produceren. Daar 
zijn we altijd afhoudend in geweest. Ook vra-
gen de inkopers vaak: ‘Is het goedkoper dan 

kip?’ ‘Ja’, zeggen we dan, ‘het is goedkoper dan 
biologische kip’. Maar tegen het massavolume 
van de plofkip kunnen we nog niet op.”

BeeterBereid
Sinds februari heeft Ojah het aanbod ver-
breed. Afnemers kunnen behalve het basis-
product van Beeter (het ‘sojavlees’ zonder 
smaak) ook BeeterBereid afnemen. Ojah 
investeerde in productiefaciliteiten om het 
basisproduct op smaak te brengen. Deze ver-
breding van het aanbod komt na vragen van 
afnemers. “Sommige afnemers willen hele-
maal niet zelf met het product aan de slag. Ze 
hebben wel een receptuur, maar willen dat wij 
het product verkleind en op smaak afleveren.” 
Ojah levert de producten bevroren aan in 
grote verpakkingen bij de klant. Deze verpakt 
het product in de eigen kleinere consumen-
tenverpakkingen. Nog steeds hebben de 
ondernemers niet de behoefte een eigen merk 
op de markt te brengen. “We blijven een  
business-to-business-producent.” De onder-
nemers hebben wel plannen om verder te 
groeien. 
“Volgend jaar moet ons product in minimaal 
acht West-Europese landen en de Verenigde 
Staten beschikbaar zijn. Om dit te bereiken 
hebben we dan ook onze tweede productielijn 
in gebruik genomen. In 2016 ligt ons product 

Het Planeet
Jeroen Willemsen richtte ook Het Planeet 
op, een branchevereniging voor producen-
ten en leveranciers van duurzame eiwitpro-
ducten. In deze branchevereniging bundel-
den ingrediëntenleveranciers, producenten 
van grondstoffen en van eindproducten van 
vleesvervangers hun krachten. Het Planeet 
heeft nog niet zoveel opgeleverd als 
gehoopt, vertelt Willemsen. “De aangeslo-
ten bedrijven konden door hun dagelijkse 
werkzaamheden niet zoveel tijd aan bran-
che-activiteiten besteden.” Willemsen kijkt 
of de activiteiten van Het Planeet mogelijk 
zijn te bundelen met de stichting 
Natuur&Milieu. Zie ook: www.hetplaneet.nl 
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bij minimaal dertig verschillende retailers 
wereldwijd in de schappen,” zo verwoordt 
Willemsen de ambitie van Ojah. De eerste 
stap op weg naar groei is al gezet. Dit jaar ligt 
het product bij drieduizend Duitse super-
markten onder het merk LikeMeat van pro-
ducent Recker Convenience. “We zullen dit 
jaar een derde van onze omzet uit Duitsland 
halen”, verwacht Willemsen.

• Dionne irving •
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