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INGREDIËNT & PRODUCT

Bieten als burger

Vleeswarenproducent Zwanenberg wil 
groenteconsumptie stimuleren

Vleeswarenproducent Zwanenberg heeft het bedrijf Purple Bee Hive opgericht. Deze onderneming moet 
de groenteconsumptie van consumenten verhogen. De groenteburger is het eerste product dat ze medio 
maart op de markt brengen. Ook andere bedrijven met dezelfde missie mogen aansluiten.

De bietenburger bevat onder andere zichtbare 

stukken biet en honing.
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“In heel Europa neemt de vleesconsumptie af ”, zo begint Tjeerd 
van der Laan zijn betoog. Van der Laan is bij Zwanenberg (nu nog) 
verantwoordelijk voor de vleesconserven in de Benelux. Hij ver-
volgt: “Mensen eten minder brood en daardoor ook minder 
broodbeleg. Daarbij is vlees vaak te duur voor consumenten. We 
willen niet tegen de concurrenten blijven vechten op prijs.” De sla-
gerszoon zet zich nu in voor het bedrijf van Zwanenberg, Purple 
Bee Hive, dat de groenteconsumptie wil verhogen door het pro-
duct zo te presenteren zodat het voor de consument gemakkelijk 
wordt om te consumeren. 

Geen vleesvervanger
“Mensen kiezen ook vanwege gezondheidsredenen voor minder 
vlees. Ze kijken dan snel naar groente als alternatief ”, vertelt Van 
der Laan. Zwanenberg heeft de supermarktschappen bekeken op 
zoek naar groente convenience. “Veel ligt er niet. Naast zakjes 
gesneden groenten is er de afgelopen jaren niet veel bijgekomen in 
het groenteschap aan convenience.” Hij geeft aan dat er wel een 
enorme keus is in vlees voor op brood, voor kaas, zuivel. “De con-
sument kan kiezen uit talrijke soorten toetjes, maar wat betreft 
groente is er naast blik en glas weinig te kiezen.”
Uit onderzoek blijkt dat consumenten niet altijd weten hoe ze 
groente moeten klaarmaken. “Ze weten niet hoe ze het op smaak 
moeten brengen, of ze het moeten bakken of stomen of dat er een 
saus over heen moet. Het gevolg is dat ze het dan niet eten.” Van 
der Laan wijst op de cijfers van het Voedingscentrum: slechts 5 tot 
6% van de volwassenen eet de aanbevolen hoeveelheid groenten 
van 2 ons per dag. Voor kinderen 
ligt dat zelfs op 1%. Zwanenberg 
wil hier met de groenteburger iets 
aan veranderen.
“De groenteburgers die we heb-
ben ontwikkeld, zijn geen vlees-
vervangers, maar een andere 
manier om groente te eten. We 
starten vanuit de groente.” Aan de burgers wordt daarom ook geen 
vitamine B12 toegevoegd, wat wel nodig is voor een volwaardige 
vleesvervanger. 

Een waaier aan kleuren
Het ontwikkelteam legde de vraag om een convenience groentepro-
duct te ontwikkelen, neer bij de chef-kok van Zwanenberg. Johan 
Neppelenbroek was ooit de jongste kok (19) met een Michelin-ster. 
Bij Zwanenberg ontwikkelt hij nieuwe producten van vlees en nu 
dus ook van groente. Hij had zeer snel een aantal groenteburgers 
ontwikkeld die het team kon proeven. De kok ontwikkelde vier 
burgers op kleur en smaak. Van der Laan: “Vlees heeft zout en 
peper nodig om lekker te smaken, maar groente heeft van zichzelf 
al een lekkere smaak. Ook de kleuren zijn gevarieerd.” De vier ont-
wikkelde burgers zijn de paarse bietenburger met honing, de groe-

ne bonenburger met doperwten en zwarte peper, de gele burger 
met mais en gele wortel met kerrie en de rode tomaat-paprikabur-
ger. Deze rode burger is nog wel in ontwikkeling. “De smaak was 
goed, maar de structuur van tomaat verdwijnt en het wordt niet zo 

mooi rood.” Omdat het team geen 
kleur- en smaakstoffen aan de pro-
ducten wil toevoegen, moeten ze 
een andere manier zoeken om de 
rode burger een acceptabele kleur 
te geven. Ook aan de structuur 
moet nog worden gesleuteld. “We 
willen de structuur van de groenten 

in de burger behouden. In de bietenburger zie je echt de stukken 
biet zitten.” Andere ingrediënten in de burgers zijn scharrelkippen-
ei-eiwit en zetmeel (bindmiddelen) en haver (voedingswaarde en 
voor de textuur). Zout is een apart verhaal. “Zout is belangrijk voor 
smaak, consistentie en conservering, maar we werken wel toe naar 
de eisen die het Vinkje aan het zoutgehalte stelt.” Welk gehalte dat 
is, is afhankelijk van de categorie waarin de groenteburgers worden 
geplaatst. “Daar zijn de retailers ook mee aan het worstelen”, 
beaamt Van der Laan. Hij heeft het liefst dat het naast de zakjes 
gesneden groenten komt te liggen, maar de retail denkt bij burgers 
aan vlees of vleesvervangers.

Honingraat van bedrijven
De groenteburger is de eerste stap vanuit Zwanenberg om de 
groenteconsumptie te bevorderen. De holding heeft daarom de 

‘ Wat betreft groente 
is er naast blik en  
glas weinig te kiezen’

Tjeerd van der Laan: “De groenteburgers die we hebben ontwikkeld, zijn geen 

vleesvervangers, maar een andere manier om groente te eten.”
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Nog geen HPP
De groenteburgers worden eerst gevormd, daarna gegaard, 

gekoeld en verpakt in een topsealbakje. Zwanenberg heeft een 

hogedrukinstallatie. Daar zijn met de groenteburgers ook testen in 

uitgevoerd. “Conserveren via HPP is wel mogelijk, maar is voor dit 

product nog een stap te ver”, legt Tjeerd van der Laan uit. “We 

moeten de consument al uitleggen wat voor soort product het is, 

hoe en wanneer het te eten. Dat is voor nu genoeg, maar voor de 

toekomst is HPP zeker een optie.”

broodjeszaken de markt veroveren. “Dat schakelt net iets makkelij-
ker vanwege de grootverpakking.” Voor de burgers voor de retail 
heeft Purple Bee Hive ook al een verpakking gekozen: een karton-
nen verpakking van gerecycled materiaal met een dun laagje plastic 

binnenin dat makkelijk gescheiden kan worden na 
gebruik. 
Over verwachte volumes kan Van der Laan nog geen 
uitspraken doen. “Het is allemaal zo nieuw. Iedereen 
die we het laten proeven, is enthousiast. We hebben 
daarom hoge verwachtingen.” Uitgebreide reclame-
campagnes zal Purple Bee Hive niet voeren. “Daar 
hebben we als kleine opstarter geen budgetten voor. 

Bovendien willen we het anders doen dan de grote bedrijven en 
vooral via social media de weg naar de consument vinden.”

• DIONNE IRVING •

Purple Bee Hive opgericht. Bedrijven die producten ontwikkelen 
met groente of soja mogen zich aansluiten bij de Purple Bee Hive. 
Deze onderneming zorgt dan voor de zaken die lastig zijn voor 
jonge, kleine bedrijven om op te pakken zoals facturering, klanten-
contacten en logistiek. 
“De bedrijven kunnen 
via ons sneller naar de 
markt.” Via deze weg kan 
de onderneming sneller 
groeien en de consump-
tie van groente sneller 
doen stijgen. “We willen 
echt samenwerken. Transparantie is belangrijk.” Dit betekent dat 
iedereen in de organisatie weet wat de groente kost, waar het van-
daan komt. Purple Bee Hive zal altijd als afzender op het product 
staan, al heeft het bedrijf al een eigen merk. “Dat is een soort keur-
merk van kwaliteit wat betreft duurzaamheid en transparantie.” De 
nieuwe producten worden wel aan een uitgebreide smaaktest 
onderworpen voordat ze worden toegelaten in het bedrijf. “De 
gesprekken met één bedrijf zijn al in een vergevorderd stadium”, 
kan Van der Laan melden. 

Hoge verwachtingen
Het bedrijf is zelf ook bezig met de ontwikkeling van meer produc-
ten zoals een groentespread. “We zijn nog bezig met de basis. Het is 
bedoeld voor gebruik in wraps, op brood of toastjes en we ontwik-
kelen het net als de burgers ook op basis van kleur en smaak.” De 
burgers zullen medio maart als eerste via bedrijfscatering en 

Helemaal groen van 

zichzelf, de bonenburger 

zonder toegevoegde 

kleurstoffen. 
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‘ We willen de structuur 
van de groenten in de  
burger behouden’
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