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Groente steeds 
vaker in hoofdrol

Groente-ijs

Het Italiaanse bedrijf Righi toonde op  

Anuga ijs met drie soorten groente. Het 

 leverde een plekje op in de Taste15, een  

 galerij van de innovatiefste producten op 

Anuga. De Italiaanse diepvriesproducent 

Op de grote voedingsmiddelenbeurs Anuga begin oktober 
waren talrijke innovaties met een prominente rol voor groente   
te bewonderen en te proeven. Groente als ingrediënt is een 
trend. Uiteraard spelen langer lopende trends zoals een clean 
label, gemak, meer plantaardig en gezondheid, nog steeds een 
belangrijke rol. De toevoeging van groente sluit daar naadloos 
bij aan. Een paar voorbeelden. 

Talrijke innovaties op vakbeurs Anuga 

wikkelde drie smaken: wortel (28%) met 

een citroensaus, pompoen (24%) met een 

balsamicosaus, en tomaat (20%) met basi-

licum en een aardbeiensaus. Het vet in het 

  ijs komt van kokosolie. De reden voor de 

toevoeging is groente op een nieuwe en 

 plezierige manier aan consumenten aan te 

bieden, bijvoorbeeld in een dessert. De hele 

lijn sluit aan bij de trend van vegan die op 

de beurs overal te merken was. “Zes procent 

van de Italiaanse bevolking eet vegetarisch 

of vegan”, vertelt ceo Andrea Melioli van 

Righi. “De groeiende groep is het sterkst 

vertegenwoordigd in de leeftijd tussen de   

25 en 35 jaar.” 

Groentereep

De groentereep van het Duitse Foodloose 

speelt in op de trends van het gemak van 

repen en de populariteit van smoothies.   

Het bedrijf positioneert hem als een gezon-

der, want niet verhit, alternatief voor een 

smoothie: een smoothie in a bar. Het is een 

reep waarvan de ingrediënten niet verhit 

zijn bij temperaturen hoger dan 45 °C: 

rauw. De repen bevatten één superfruit en 

groente. De groene variant bevat spinazie, 

moringa en mint. De bruine reep bevat 

 cacao, chiazaad en zure kersen. De oranje 

reep is gebaseerd op wortel, kurkuma en 

pompoen. De laatste – rode – reep bevat 

rode biet, aardbei en acerola. Een ander 

 belangrijk ingrediënt is dadel. Die geeft 

zoetheid en textuur. De repen komen   

lanceerde in de lente van dit jaar al een 

diepvrieslijn met veganistische diepge- 

vroren gevulde pasta. Veganistisch ijs – 

 Gelato di Verdura – waarin groente een 

 belangrijke rol speelt, completeert de lijn 

zonder dierlijke ingrediënten. Righi ont-
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begin volgend jaar op de markt. Het bedrijf 

maakt alleen repen. Het assortiment bevat 

ook repen met noten en kruiden, zoals de 

Delhi Delight met onder andere cashew- 

noten, mango en curry.

Groenterijst

Het product Caulirice van het gelijknamige 

Britse bedrijf is een vreemde eend in de    

bijt. Groente is niet het ingrediënt, maar  

het hele product: bloemkool als alternatief 

voor rijst, aardappelen of pasta. Dit sluit 

aan bij de paleo-trend van een lage con-

sumptie van koolhydraten. Caulirice is 

 gemalen bloemkool met een houdbaar     

heid van twaalf maanden zonder dat er 

conserveermiddelen zijn toegevoegd. De 

voedingstechnologen van het bedrijf ont-

wikkelden een gepatenteerd proces om de 

textuur van de gemalen bloemkool te bewa-

ren, zonder de bijbehorende sterke smaak. 

Hoe het werkt wilden ze niet vertellen, wel 

dat het product is geblancheerd. 

Het product is in tweeënhalve minuut op   

te warmen in de magnetron. Het is verkrijg-

baar in Britse supermarkten in de vier 

 smaken original, lemongrass/chili, indian 

pilau en mediterranean. Uitbreiding ziet het 

bedrijf vooral naar het buitenland, andere 

smaken, restaurants en verwerkt in kant-

en-klare maaltijden.

Nederland 

Ook in Nederland schieten producten met 

groente in de hoofdrol als paddenstoelen 

uit de grond. Netwerkplatform Purple 

Bee Hive, een initiatief van vleesverwer-

ker Zwanenberg Food Group, ontwik-

kelde al eerder groenteburgers (zie 

VMT 2, 2015). Grote cateraars zoals 

Sodexo en Albron hebben de burgers 

al in het assortiment opgenomen, net 

als supermarktketen Jumbo en woon-

winkel Ikea. 

Groentewijn

Neerlands wijnmakerij kreeg op Anuga  

veel aandacht van importeurs uit de Ver-

enigde Staten, Israël en China voor haar 

twee groentewijnen op basis van paprika en 

tomaat, vertelt wijnmaker Roelof Visscher. 

Per toeval kwam deze ontwikkeling op zijn 

pad. Visscher maakt al jaren rode en witte 

wijn, rosé en portwijnen van Nederlandse 

druiven. Een tomatenteler kwam naar hem 

toe met de vraag of hij ook wijn van toma-

ten kon maken. De teler had een vergelijk-

bare wijn in Canada gezien. Een paar  

weken later kwam een paprikateler met  

dezelfde vraag. “We hebben er één project 

van gemaakt met de twee telers en HAS 

Den Bosch erbij voor de productontwikke-

ling.” De wijn wordt op dezelfde manier  

gemaakt als rode wijn, dat betekent een 

pulpvergisting. Net als bij de productie van 

wijn van noordelijke druiven moet er wat 

suiker bij om de gisting op gang te brengen. 

De paprikawijn is een mix van groene, gele 

en rode paprika. “Gele paprika smaakt 

zacht, bijna exotisch, terwijl groen bitter 

is. Rood is iets zachter dan groen.” Tomaten 

moeten zo rijp mogelijk zijn voor een goe-

de wijn, dan zijn ze het zoetst. Ook de 

 tomatenwijn is een mix, in dit geval 

De groentereep als alternatief voor een smoothie.

In Caulirice is groente, bloemkool, niet het ingrediënt 

maar het hele product.

Groentewijnen op basis van paprika en tomaat.
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van cherry- en trostomaten. De positieve 

ontvangst van de wijnen heeft Visscher 

doen besluiten elk jaar een wijn van een 

 andere groente te maken. “We zijn al bezig 

met een aspergewijn en ik sluit een broc-

coliwijn niet uit.” De wijnmaker benadrukt 

dat de groentewijnen geen aperitiefwijnen 

zijn. “Ze zijn bestemd voor culinair gebruik 

in de keuken of om te schenken bij gerech-

ten die zijn gemaakt met de desbetreffende 

groente.” Het enthousiasme is daarom ook 

groot bij topkoks. Sterrenrestaurant De 

 Librije is al ambassadeur. “We richten ons 

op de culinaire markt, niet op een plek in 

het supermarktschap.” 

 

Groentespreads

De Duitse vestiging van Wessanen ontwik-

kelde een groentespread als vegetarisch 

broodbeleg. “Het is niet ontwikkeld als  

 alternatief op de sandwichspread die we 

 allemaal kennen”, vertelt Ilse Straver, R&D- 

manager. “We weten dat de gezondheids-

bewuste consument is op zoek naar verant-

woord hartig broodbeleg met een goede 

smaak. En aangezien dit een groeiende 

groep is, zijn we gestart met de ontwikke-

ling van onze groentespreads.”  

Een goede groentespread was nog lastig te 

ontwikkelen. Ten eerste wilde het bedrijf 

een groentegehalte van 65 procent halen. 

Dat had invloed op de textuur en de smaak. 

“Een balans vinden tussen smeuïg en 

chunky. Ook wilden we de sappigheid van 

de groente behouden zonder dat er een 

scheiding tussen de vaste stof en de vloei-

stof ontstond.” Belangrijk voor Wessanen 

was ook het verse karakter van de groente 

te behouden, ondanks de lange houdbaar-

heid bij kamertemperatuur. Dit is gelukt 

door te werken met verse en bevroren 

groenten op lage temperaturen en een kort 

pasteurisatieproces. Het bedrijf heeft intus-

sen vijf smaken spreads ontwikkeld: rode 

biet, tomaten, paprika, spinazie met pijn-

boompitten en pompoen met minimaal   

60 procent groente. Er zijn nog meer 

 smaken in ontwikkeling. 

Groentevleeswaren

Vollebregt Fresh Company is van oudsher 

groot in ambachtelijke vleeswaren. Om 

 onderscheidend te te blijven bij de paar 

 supermarktketens die er nog zijn in 

 Nederland, besloot commercieel manager 

Deborah Duijndam de weinig innovatieve 

categorie vleeswaren op te schudden. 

“Klanten maakten hooguit een sandwich 

klaar met een plakje ham en wat tomaat 

erop.” Duijndam besloot om een sandwich 

in een plakje te ontwikkelen. “Ik was op 

zoek naar een innovatie met minder vlees 

en meer groente.”  

Voor de ontwikkeling koos ze niet de 

 slagers van Vollebregt, maar richtte ze zich 

tot haar neef Sjaak Borsboom, een van de 

drie koks van Gastrovan. Hij ontwikkelde 

na vele proefsessies drie smaken brood -

beleg met maximaal 50 procent vlees. De 

winnende smaken waren broodje Suri-

naamse pom, BLT (bacon, lettuce, tomato) 

en superfoods. In de plakjes superfood zit-

ten kikkererwten, feta, paprika en kip. De 

BLT is eigenlijk BT, want sla bevatte te veel 

vocht. Deze innovatie bevat ei, gedroogde 

tomaat, basilicum, kip en bacon. In de 

smaak broodje pom zit pomtayer, de knol 

die de basis is van pom, piment, selderij,   

j  us d’orange en kip. De drie vleeswaren 

wonnen de prijs van de Jumbo voor 

 gezonde innovatie. Bovendien zijn ze 

genomineerd voor de Jaarprijs Goede  

Voeding omdat ze minder zout en meer  

vezels bevatten dan gewone vleeswaren.

• DIONNE IRVING •
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      Groentespread als vegetarisch broodbeleg.  

Vleeswaren met minder vlees en meer groente. 


