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Focus op de Innovatiestraat
op Agriflanders 2011
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Het is van 2005 geleden dat het wetenschappelijk onderzoek werd voorgesteld
op Agriflanders. Tijdens de editie van de
beurs – van 13 tot en met 16 januari 2011
in Flanders Expo in Gent – wil de Innovatiestraat een venster bieden op de innovaties en de samenwerking tussen het
onderzoek en de agrovoedingssector in
Vlaanderen. Omdat er ook in de bedrijfswereld enorm veel geïnvesteerd wordt in
onderzoek, krijgen nu zowel de wetenschappelijke instellingen als bedrijven de
kans om hun innovaties aan het brede
publiek te tonen.
In een gemeenschappelijke stand in hal
4 stellen 15 Vlaamse kenniscentra, onderzoeksinstellingen en bedrijven hun r&d
over product-, proces- en diensteninnovaties voor. Zo kan het publiek niet alleen
kennis maken met een aantal aspecten in
het fundamenteel onderzoek aan de universiteiten, maar brengt ook het bedrijfsleven zijn realisaties dichter bij de gebruiker en de verbruiker via een interactieve
voorstelling. Het is een levendig gebeuren
waar zowel de professional, als de geïnteresseerde liefhebber, de recentste ontwikkelingen in de agrovoeding met al zijn of
haar zintuigen kan beleven. Deze ‘Focus
op’ geeft alvast een voorsmaakje. We stellen hierin de deelnemers aan de Innovatiestraat voor.

Innovatiestraat
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e vzw Fevia Vlaanderen treedt
op als de Vlaamse gewestelijke
afdeling van de Federatie Voedingsindustrie (Fevia). Alle Fevia-leden
met een activiteitszetel in het Vlaams
Gewest zijn lid van Fevia Vlaanderen.
Om hun belangen te verdedigen, werkt
Fevia Vlaanderen als bruggenbouwer
tussen haar leden en de gewestelijke en
gemeenschapsoverheden. Zij kan haar
stem laten horen in talrijke officiële
instanties, alsook bij de interprofessionele werkgeversorganisaties zoals voka
en het vbo. Bovendien vertegenwoordigt
Fevia de voedingsindustrie bij ciaa, haar
Europese zusterorganisatie.
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Deelnemers van de Innovatiestraat - Hal 4, stand 4130
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Fevia Vlaanderen heeft een lichte structuur, maar dat betekent niet dat de
resultaten daarom minder zijn. Om die
te realiseren, kiest zij resoluut voor een
dynamische, proactieve aanpak van problemen. Voor de dossieropvolging werkt
ze nauw samen met Fevia en doet ze een
beroep op de diensten van de 3 departementen waarin Fevia haar middelen
concentreert, namelijk sociale zaken,
milieuzaken en voedingsbeleid. Voor
andere materies heeft Fevia Vlaanderen
afspraken met het vbo, voka en de groeperingen om de stem van de voedingsindustrie te laten horen.
De bestaansreden van de federatie is vooral om een verhoogde toegevoegde waarde te realiseren voor de
voedingsindustrie. Of het nu gaat om
arbeidsverhoudingen of vorming, slib
of verpakking, voedingsveiligheid of
gezondheidsclaims, steeds zoeken de
medewerkers naar de middelen om België – en in het bijzonder Vlaanderen –
te valoriseren als aantrekkelijk land en
gewest voor de voedingsindustrie.
Inspraak van de leden is essentieel. De
Raad van Bestuur, de Strategische Comités en de werkgroepen staan in voor het
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verhoogde toegevoegde waarde

HaL 8

Fevia Vlaanderen, uithangbord
van de Vlaamse voedingsindustrie
Fevia Vlaanderen is samen met het ilvo initiatiefnemer

waarde en 1 miljard euro investeringen.
De voedingsindustrie is de derde industriële sector van Vlaanderen.
Eén van de prioriteiten van Fevia Vlaanderen is de samenwerking met het onderwijs versterken. Een andere prioriteit
is het versterken van de innovatie in de
voedingsindustrie. Fevia en Fevia Vlaanderen hebben dan ook deze 2 prioriteiten
samengebracht in een project rond het
ontwikkelen van nieuwe producten door
teams van studenten van het universitair
en hoger onderwijs onder de naam Trophelia (zie band). Fevia Vlaanderen zal in
2011-2012 dit project uitbreiden naar het
tso en het bso. r
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van de Innovatiestraat. De beroepsfederatie Fevia Vlaanderen is woordvoerder van de Vlaamse voedingsindus-

en

website wordt weldra een echte informatieschatkamer.
Fevia Vlaanderen is een bedrijf van
bedrijfsleiders. En toch verhindert deze
interne democratie hun slagkracht niet.
Fevia Vlaanderen vertegenwoordigt 3800
ondernemingen van de voedingsindustrie in Vlaanderen, 64.000 jobs (direct)
en indirect zelfs 121.000 jobs, 34 miljard
euro omzet, 5 miljard euro toegevoegde

Info Fevia Vlaanderen, Claire Bosch,
Kunstlaan 43, 1040 Brussel, 02 550 17 55,
cb@fevia.be, www.fevia.be.
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contact tussen de staf en de werkvloer. Een
goede interne communicatie verzekert dat
elk lid, hoe klein ook, de kans krijgt om
het beleid van zijn federatie te sturen.
Wekelijks krijgen de leden de Fevia-flash
met actuele informatie over sociale zaken,
milieuaangelegenheden en voedingsbeleid. Ook de meer algemene zaken die
de bedrijfsleiders van onze sector aanbelangen komen uitvoerig aan bod. Onze

bo
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Studenten innoveren in de voedingsindustrie
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De Trophelia-award voor innovatieve producten voor de voedingsindustrie wordt georganiseerd door Fevia voor teams uit het hoger
onderwijs. Het belangrijkste opzet van deze wedstrijd is de stimulering van innovatie bij de studenten door de creatie van vernieuwende voedingsproducten. De eerste prijs werd toegekend aan het
studententeam van de ulg (Université de Liège) en gxabt (Gembloux Agro-Bio Tech) voor hun project La Reine des bouchées, ook
P’tit four du Pays de Liège genoemd. Dit is een aperitiefhapje dat de
organoleptische eigenschappen van Hervekaas en Luikse stroop
combineert. De jury waardeerde de coherente en complementaire
samenwerking tussen verschillende academische faculteiten; de
uitstekende smaak van dit hapje dat 2 bekende regionale specia-

liteiten combineert en de mooie presentatie in een milieuvriendelijke kartonnen verpakking.
De tweede prijs ging naar het studententeam van de Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel voor hun project rIce
Cream. Dit is roomijs gemaakt in mengeling met rijstpap. Hier
bekroonde de jury het voortreffelijke aroma dat de smaak van rijstpap combineert met de zachtheid van roomijs en de technische
innovatie. Door een vernuftige aanpassing van het productieproces
slaagde dit team er in om dit traditionele dessert aan te bieden in
een totaal nieuwe vorm. Beide creaties kunnen op de Fevia-stand
geproefd worden.
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Kom langs op de stand van Food2Know en
proef een vers gemaakte smoothie.

bij mens en dier, tot de studie van het consumentengedrag en -perceptie. Via Food2Know kunnen bedrijven, zowel kmo’s
als grotere industriële spelers, beroepssectoren, consumentenorganisaties of overheidsinstellingen rechtstreeks toegang
krijgen tot topexpertise en tot geavanceerde beschikbare apparatuur, dit zowel
voor het uitvoeren van routineanalyses als
voor wetenschappelijk of zakelijk advies,
of voor het opzetten van onderzoeksprojecten.
Food2Know vormt een centraal aanspreekpunt en heeft als taak vragen en
noden te identificeren en te analyseren,

en daarna te kanaliseren naar de best
geplaatste onderzoeksgroep(en) binnen
het consortium. Dit wordt niet enkel
gezien in een regionale of nationale context, maar Food2Know is uiteraard ook op
internationaal niveau actief. Food2Know
is een promotor van en staat garant voor
onderzoek van hoog kwalitatief niveau.

en

Food2Know groepeert meer dan 30 laboratoria, verspreid

bo

Expertisecentrum Food2Know
over 6 faculteiten (bio-ingenieurs, farmaceutische wetenschappen, exacte wetenschappen, diergeneeskunde, psy-

siteit Gent het initiatief om een Centre of
Excellence op te richten met de naam Food2Know.

Van riek tot vork

ht

In Vlaanderen is een grote expertise aanwezig op het vlak van levensmiddelenwetenschappen, dierenvoeding, voeding en
de algemene gezondheid van mens en
dier. De kenniscentra willen anticiperen
op nieuwe trends en ontwikkelingen in
de aan dierenvoeding, voeding en gezondheid gerelateerde industrie, markten en
wetgeving. Om een geïntegreerde aanpak
mogelijk te maken en om de samenwerking tussen, enerzijds de betrokken kenniscentra en anderzijds de industrie en
overheid, te stimuleren nam de Univer-

– Naar: Food2Know –
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de Vrije Universiteit Brussel (vub).
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chologie, geneeskunde) en de hogescholen, het ilvo, en
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Food2Know omvat het volledige traject
van riek tot vork. Van laboratoria die werken rond de relatie tussen de samenstelling van dierenvoeders en de vlees- of
viskwaliteit, over conservering- en verpakkingstechnieken, de structurele opbouw
van levensmiddelen, de relatie voeding
(inclusief nutriceuticals) en gezondheid

Veg-i-Trade
Veg-i-Trade is een Europees onderzoeksproject waaraan 23 partners uit zowel
onderzoeksinstellingen als ondernemingen deelnemen. Het betreft proactief onderzoek rond de impact van de
klimaatsverandering en de toenemende
internationale handel op de veiligheid van
verse groenten en fruit. Op de stand in
de Innovatiestraat kan je smoothies proeven. r

Info Food2Know, Coupure links 653,
9000 Gent, tel 09 264 99 44, info@food2know.be, www.food2know.org en www.
veg-i-trade.org

Flanders’ FOOD

Flanders’ food vzw is een onafhankelijk kenniscentrum dat
inspeelt op de innovatieve behoeften van ondernemingen van
de Vlaamse voedingsindustrie. Flanders’ food beoogt het innovatieproces te versterken, verbreden en verdiepen, waarbij het
accent ligt op wetenschappelijk en technologisch georiënteerde
product- en procesinnovatie. Flanders’ food is het centrale
aanspreekpunt of uniek loket waar alle bedrijven uit de voedingsketen met alle vragen terecht kunnen.
Flanders’ food biedt de volgende diensten aan:
t Opstarten van vraaggedreven, collectieve toepassings
gerichte onderzoeksprojecten.
t Verspreiden van wetenschappelijke en technologische kennis via de ‘stw-nieuwsbrief’.
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t Verstrekken van advies op individuele basis.
t Vertalen van onderzoeksresultaten voor toepassing in product- en procesontwikkeling.
t Aanbieden van seminaries, workshops, opleidingen, publicaties rond innovatieve noden en ontwikkelingen binnen het
brede domein van de voeding.
t Opzetten van nationale en internationale netwerkingsstructuren met alle stakeholders van de voedselketen.
Info Flanders’ food, Erwin Lamot, tel 02 788 43 64, www.flandersfood.com
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Onderzoek als sleutel voor de
toekomst bij het ILVO
Het ilvo is de openbare onderzoeksinstelling voor land-

er

bouw, tuinbouw en visserij en coördineert, als mede-

ticulier, bedrijf of agro-industrieel kan je
onder meer diensten of analyses aanvragen in het referentielab Animalab – het
lab voor veevoederonderzoek en nutritionele waarde van dierlijke eindproducten – of de labs voor de kwaliteit van vis,
schaal- en weekdieren, contaminanten in
milieustalen en het vet van visserijproducten. Diverse technologische adviezen worden geleverd door onder andere Prevent
agri, advis en civis.
Het onderzoek van de eenheid Landbouw & Maatschappij draait rond veranderingsprocessen en maatschappelijke
keuzes op weg naar een duurzame en
competitieve Vlaamse landbouw en visserij. Het bredere spectrum van economische, ecologische en sociale aspecten
wordt mee in kaart gebracht. Als particulier, bedrijf of (overheids)organisatie kan
je expertise inroepen rond bijvoorbeeld
het toepassen van de duurzaamheidsster

initiatiefnemer, de Innovatiestraat op Agriflanders.
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Deze Innovatiestraat kadert immers in de initiatieven
rond Vlaanderen in Actie (ViA) van de Vlaamse overheid.

– Naar: ilvo –

tende werken ongeveer 550 personeelsleden dagelijks aan de ilvo-missie: een in
alle opzichten duurzamere landbouw en
exploitatie van de zee.
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Binnen de Vlaamse overheid hoort het
instituut bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Met innoverende wetenschappelijke studies en via expertise en
dienstverlening op maat informeert en
ondersteunt het Instituut voor Landbouwen Visserijonderzoek (ilvo) het beleid,
de sectoren en de brede maatschappij.
Op de sites in Merelbeke, Melle en Oos-

Vier thematische eenheden
De eenheid Dier focust op 3 domeinen:
Functionele Dierenvoeding, Veehouderij
en Dierenwelzijn, en Zeevisserij. Als par-

Innovatief onderzoek bij ILVO-Plant

C

Bij de eenheid Plant lopen diverse projecten die een bijdrage leveren aan een gezondere voeding, ze worden echter niet in de Innovatiestraat getoond.
Gras en klaver bevatten het onverzadigde vetzuur linoleenzuur,
dat door koeien omgezet wordt in de gezondheidsbevorderende
omega 3- en cla-vetzuren in melk en vlees. Bovendien bevat rode
klaver stoffen die het linoleenzuur kunnen beschermen tegen
afbraak bij voordrogen, inkuilen en vertering in de pens. ilvo-Plant
onderzoekt de variatie en overerving van het linoleenzuurgehalte
in grassen en klavers en het beschermend effect van rode klaver
om zo gras-klaver-weidemengsels samen te stellen die leiden tot de
productie van nog gezondere melk en vlees.

Cichorei wordt geteeld voor de extractie van inuline, die via
hydrolyse afgebroken wordt tot fructosemoleculen. Fructose heeft
een grotere zoetkracht dan suiker uit suikerbiet en wordt gebruikt
als zoetmiddel in lightproducten. De inulineketens verteren niet in
de maag, maar worden gefermenteerd in de dikke darm. Hierdoor
bedraagt hun calorie-inhoud slechts een vierde van deze van suiker.
In de dikke darm zijn ze een uitstekende voedingsbron voor de bifidusbacteriën die de darmwerking gunstig beïnvloeden. ilvo-Plant
selecteert nieuwe cichoreirassen met een hoge wortelopbrengst,
een goede voorjaarsgroei en vooral een lange inulineketenlengte
om tegemoet te komen aan vragen uit de voedingssector.
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Het gedroomde roomijs Roomijs is als
dessert of verfrissend tussendoortje een
bijzonder gewaardeerd zuivelproduct.
Maar roomijs is met zijn overvloed aan vet
en suiker ook een behoorlijke caloriebom.
In het kader van een aantal projecten
werkt de onderzoeksgroep Productkwali-

Foto: ilvo
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teit en Innovatie van ilvo-t&v aan de ontwikkeling van roomijs met een verlaagd
vetgehalte of suikergehalte of met een
combinatie van beide. De Food Pilot van
ilvo-t&v beschikt daartoe over een continue roomijsmachine. Deze kan ijs onder
semi-industriële omstandigheden produceren. Op de stand van ilvo-t&v is een
presentatie te zien over de bereiding van
roomijs op pilootschaal. Bovendien zal de
bezoeker op geregelde tijdstippen ijs met
een verlaagd suikergehalte kunnen proeven. Dit werd op punt gesteld in het kader
van een Flanders’ food onderzoeksproject
(zie p. 44).
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Nieuwigheden van ILVO - T&V
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Motifs en landbouwmilieu-indicatoren.
De eenheid verzorgt adviezen op maat
en coördineert onder meer het Netwerk
Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding (nobl).
De eenheid Plant omvat 4 onderzoeksafdelingen: Toegepaste Genetica en Veredeling; Teelt en Omgeving; Gewasbescherming en Groei en Ontwikkeling.
Als sierteler, boom- of fruitkweker of
agrobedrijf kan je diagnoses laten uitvoeren van plantenziekten en -plagen. Chemische analyses op ruwvoeder, bodem en
substraat zijn routinediensten. Er is ook
een kenniscentrum voor de detectie en
beheersing van quarantaineorganismen
en een aparte businessunit ontwikkelt en
vermarkt hoogkwalitatief uitgangsmateriaal (zaden en stekken).
De eenheid Technologie & Voeding
groepeert de onderzoeksdomeinen Agrotechniek; Voedselveiligheid en Productkwaliteit en -innovatie. Een aparte businessunit en een dienstencentrum voeren
laboratoriumanalysen en referentiewerking uit en stellen expertise beschikbaar
voor de overheid en industrie. Voedingsen voederproducenten en onderzoeksinstellingen kunnen in de vernieuwde
pilootfabriek van het ilvo een gamma
aan bewerkingstechnieken en processen
uittesten alvorens een eigen nieuwe productielijn te installeren. Bij Agrotechniek
bevinden zich een laboratorium voor
spuittechniek, een keuringsdienst voor
spuittoestellen en melkmachines en een
atelier waar toestellen op maat kunnen
ontwikkeld worden.

Forse update van de Food Pilot Niet
enkel voedingsbedrijven kunnen bij ilvot&v terecht voor advies rond de optimalisatie of ontwikkeling van voedingsproducten. Experts van ilvo-t&v staan ook
hoevezuivelverwerkers bij op technologisch vlak. Voor een consortium van paardenmelkerijen ontwikkelden ze bijvoorbeeld een paardenmelkyoghurt. Die kan je
op de beurs proeven en beoordelen.
Momenteel wordt de Food Pilot (proeffabriek) grondig uitgebreid met apparatuur voor de bereiding van vleeswaren,
complete maaltijdbereidingen (vacuümkookcutter, combikast, kookketel en tum-

Feed Design Lab, proefkeuken voor diervoeding
De veehouderij staat voor de grote uitdaging om aan de consumenteneisen voor
duurzaam, maatschappelijk verantwoord
en diervriendelijk vlees te voldoen. Een
belangrijke rol hierin is weggelegd voor
de diervoederindustrie.
Deze sector heeft echter ook haar
eigen uitdaging door de steeds grote
claim op grondstoffen voor andere toepassingen. Ontwikkeling van nieuwe
innovatieve diervoeders is dan ook noodzakelijk voor een gezonde toekomst van
de diervoederindustrie.
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Imtech België, Dinnissen Process
Technology, Hogere Agrarische School
Den Bosch, Knowhouse en Vitelia Voeders namen het initiatief voor de opzet
van een Internationale Proefkeuken en
Kennisplatform voor de ontwikkeling van
het ‘diervoeder van de toekomst’.
Het Feed Design Lab is uniek omdat
het dingen kan uitvoeren die een normale fabriek niet kan. Het Feed Design
Lab meet het hele proces door zodat
zij de unieke combinatie van grondstoffen, machines, besturing en kennis kan

vastleggen. Naast een fabriek waarin
echt nieuwe voeders worden ontwikkeld,
werkt men aan een kennisportaal op het
internet waarin ondernemers en kennisinstituten kennis met elkaar delen via
Open Innovatie.
Het Feed Design Lab is een self-supporting initiatief, waarin ondernemers,
boeren en diervoederfabrieken, kennisinstituten, docenten en studenten
door middel van kennisuitwisseling en
kennisontwikkeling, nieuwe innovatieve
producten en productietechnieken in de
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Garnalen en gelijkstroom De sectie Visserijtechniek bestudeert de werking van
het vistuig en zoekt technische oplossingen voor een duurzame en rendabele
visserij. Een voorbeeld hiervan is de garnalenpulskor of Hovercran. De garnaalvisserij in de Noordzee kampt vandaag
met belangrijke problemen, zoals een
te hoge ongewenste bijvangst als gevolg
van de povere selectieve eigenschappen
van fijnmazige netten. Bovendien zijn de
overlevingskansen van de teruggooi zeer
klein. Ook het contact tussen het gesleepte garnalenvistuig en de zeebodem heeft
een impact op het marien milieu. Met
het ontwikkelde prototype garnalenpulskor worden de garnalen door elektrische

op
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Tanks voor de kweek van oesterlarven.

Foto: ilvo
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wereld van diervoeding ontwikkelen. Het
betreft hierbij een vraaggestuurde en open
organisatie waarin onderzoek, opleiding,
training en de actuele beroepspraktijk aan
elkaar verbonden zijn. Open Innovatie is
hierbij het sleutelwoord. Het initiatief is
bestemd voor ondernemers uit het gehele
internationale speelveld, maar met een
focus op de Euregio België, Nederland en
Duitsland. In de Innovatiestraat kan je kennismaken met het fdl.

nd

ILVO-Dier in de Innovatiestraat

gelijkstroompulsjes ter hoogte van de zeebodem opgeschrikt en gevangen, terwijl
andere dieren niet verstoord worden en
het bodemcontact beperkt is. Binnenkort
worden 3 garnalenkotters uitgerust met
een nieuw, op maat gemaakt prototype,
waarbij ook de commerciële haalbaarheid
wordt geëvalueerd.
Een frisse wind voor aquacultuur De
sectie Aquacultuur implementeert resultaten en teelttechnieken uit basisonderzoek
rechtstreeks in innovatieve en duurzame
toepassingen. Commercieel interessante
soorten worden laag in de voedselpiramide ingebracht. ilvo bekijkt dus of ze niets
anders kunnen eten dan vismeel en visolie. De invoerstromen (warmte en water)
en afvalstromen (effluentwater en mestproductie) worden gereduceerd. Daarnaast
voert men ook kosten-batenanalyses van
aquacultuursystemen uit. Bij dit alles spelen het wetgevend kader en dierenwelzijn
een belangrijke rol. Concrete speerpunten
zijn aquacultuur aan land met als zwaartepunten reconversie; nieuwe soorten en
recirculatietechnieken; schelpdierteelt
en monitoring van toxisch fytoplankton
en ten derde het uitzetten van gekweekte
pootvis en open zeeboerderijen, om zo
bestaande visserijen te stabiliseren en/of
nieuwe visserijen te introduceren.
Verse en eerlijke vis Binnen de sectie Producttechnologie worden nieuwe
methodes voor viskwaliteitsbepaling ontwikkeld. De visser heeft er alle belang bij
om een vers product aan te voeren dat
aan boord op een correcte manier behandeld en bewaard werd. Daar hangt voor
hem immers een gunstiger prijskaartje
aan vast. Het ilvo-onderzoek concentreert zich op de ontwikkeling van nieuwe methoden om de visversheid op een
objectieve manier te evalueren. Zo wordt
de sensorische Kwaliteit Index Methode of
de zogenaamde kim-score gebruikt in de
Vlaamse visveilingen om de versheid van
vis te meten. Voor diezelfde veilingen zal
nu op korte termijn een nieuwe techniek
op basis van diëlectrische spectroscopie
ingevoerd worden. Naast versheid is ook
authenticiteit een belangrijk aspect van
viskwaliteit. Vaak rijst de vraag of het vermelde visserijproduct ook correspondeert
met het aangeleverde product (onder meer
bij de verkoop van visfilets, bereide (vis)
maaltijden, …). Dankzij onderzoek aan
het ilvo kan men nu op basis van geavanceerde genetische methodes de gebruikte
vissoort feilloos identificeren. Deze innovatieve methode biedt tal van toepassingen in de visserijsector. r
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(functionele) ingrediënten en/of voedingsproducten, en dus ook naar de maximale
economisch rendabele valorisatie van
hoofd- en nevenstromen (bijvoorbeeld
groen van prei en appelpulp). Daarbij gaat
de aandacht uit naar trajecten waarbij uit
de primaire productie ook grondstoffen
voor bijvoorbeeld de farmaceutische en
cosmetische industrie kunnen afgeleid
worden. Ter illustratie zal een preibroodje
worden aangeboden.

Bo

bler), verpakking, koeling en diepvriezen.
Dat betekent dat de technologiehal stevig
zal uitgerust zijn met installaties voor
de processing van grondstoffen (zoals
mengen, cutteren, emulgeren, homogeniseren, verhitten, koelen, coaten, drogen, vriezen, koken, roken, fermenteren,
extruderen, pasteuriseren, steriliseren,
indampen, verpoederen, roomijsbereiding
en kaasbereiding). Bij de post-processing
tot afgewerkte producten wordt afvullen
(eventueel onder stikstof ), vacumeren
en verpakken (eventueel onder vacuüm)
mogelijk.
Valorisatie groenten en fruit De productie van groenten en fruit is een belangrijke
economische activiteit in Vlaanderen. Om
een goede marktpositie te consolideren
is er een blijvende behoefte aan innovatie die rekening houdt met de huidige
consumententrends: lekkere, gezonde
en makkelijk te consumeren voeding.
Verschillende onderzoeksprojecten binnen ilvo-t&v streven er naar hiertoe bij
te dragen. Neem bijvoorbeeld het project
rond (groen van) prei en rond te kleine
appels en peren. ilvo bezit enerzijds de
kennis en onderzoeksmogelijkheden om
de (gezonde) componenten daarvan vast te
stellen. Anderzijds zoeken ze naar nieuwe

Info ilvo, Burg. Van Gansberghelaan
96 bus 1, 9820 Merelbeke, 09 272 25 00,
ilvo@ilvo.vlaanderen.be, www.ilvo.vlaanderen.be

Info www.feeddesignlab.eu
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K.U.Leuven onderzoekt gebruik
van microalgen in (vee)voeding
en de veevoeding, alsook naar de optimalisatie van de
productie en verwerking van de microalgen tot bruikbare
– Naar: K.U.Leuven –

Noviteiten in de Innovatiestraat
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In 2 nieuwe onderzoeksprojecten van
Flanders’ food zal de K.U.Leuven Campus Kortrijk, onderzoeksgroep Aquatische
Biologie (Prof. Koenraad Muylaert en Prof.
Imogen Foubert) aandacht besteden aan
het gebruik van microalgen in de voeding,
met nadruk op de omega 3-vetzuren (zie
ook band). In onderzoeksprojecten van
Flanders’ food financieren verschillende

bedrijven samen onderzoek aan een universiteit of hogeschool. Op die manier
wordt onderzoek betaalbaar, aangezien de
overheid ook nog eens 80% van de kost
voor zijn rekening neemt.
In ‘Omega-ei’ wordt onderzocht wat er
gebeurt als je kippen microalgen voedert.
De onderzoekers hopen dat ze daardoor
eieren met meer omega 3-vetzuren leggen,
wat dan weer een extra mogelijkheid is
voor de consumenten om omega 3-vetzuren tot zich te nemen. Daarnaast worden
ook de effecten op de kippen zelf onderzocht.
In het project ‘Omega-oil’ brengen de
onderzoekers de Vlaamse markt van de
omega 3-preparaten in kaart. Met ruim
140 producten van 50 verschillende
bedrijven is er immers nood aan duidelijkheid. Zo wil men onder andere nagaan
in hoeverre de actieve componenten uit de
supplementen door zoogdieren worden
opgenomen. Verder willen ze nagaan wat
de specifieke meerwaarde kan zijn van
omega 3-vetzuren uit microalgen.
Met eigen middelen en in samenwerking met KaHo Sint-Lieven wordt ten-

er

Dit onderzoek is een samenwerking van
de K.U.Leuven, KaHo Sint-Lieven, Flanders’ food (zie p. 44) en diverse bedrijven.
Onderzoeksprojecten behandelen onder
andere algen als bron van omega 3-vetzuren voor toepassing in voeding en voedingssupplementen, algen als additief
voor veevoeding, algen als bron van antioxidanten voor toepassing in (vee)voeding,
goedkope oogsttechnieken voor microalgen, biobeschikbaarheid van nutritioneel
interessante componenten uit algen,
extractie van olie uit algen en waterzuivering met behulp van microalgen. Verschillende projecten spelen zich af in het buitenland (Ecuador, Indonesië).

Bo

biomassa.
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Info K.U.Leuven Campus Kortrijk, Etienne
Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, tel 056 24 51
11, www.kuleuven-kortrijk.be

Microalgen en omega 3-vetzuren

Foto: K.U.Leuven

Microscopisch beeld arthrospira (vergroting 400x).

nd

de mogelijke toepassingen van microalgen in de voeding

slotte ook onderzoek verricht naar antioxidanten uit microalgen. Microalgen
worden blootgesteld aan reactieve zuurstofspecies, gevormd tijdens de fotosynthese. Om zich hiertegen te beschermen,
produceren ze anti-oxidanten zoals carotenoïden (fucoxanthine, luteïne, astaxanthine), tocoferolen (vitamine E) en (poly)fenolen. Uit eigen onderzoek bleek dat
microalgen globaal genomen een hoog
anti-oxidatief vermogen hebben, dat zelfs
vergelijkbaar is met dat van groene thee.
De carotenoïden uit microalgen werden
in het verleden reeds in detail bestudeerd.
Een tweetal (beta-caroteen uit Dunaliella
en astaxanthine uit Haematococcus) wordt
zelfs reeds gebruikt in de voedingsindustrie. Over de (poly)fenolen is echter weinig
of niets gekend. De komende 3 jaar gaan
de onderzoekers dan ook op zoek naar
nieuwe anti-oxidanten uit algen en onderzoeken ze de condities waaronder deze
anti-oxidanten geaccumuleerd worden.
In samenwerking met farmaceutische
onderzoeksgroepen zal de antimicrobiële
en anti-inflammatoire activiteit van vooral
polyfenolische anti-oxidanten worden
getest. De anti-oxidanten kunnen potentiële toepassingen hebben als natuurlijk
bewaarmiddel dat oxidatiereacties in voeding tegengaat, als voedingssupplement
of neutraceutical of als additief met antimicrobiële werking bij toevoeging aan
levensmiddelen. r
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De K.U.Leuven Campus Kortrijk verricht onderzoek naar

Microalgen zijn de microscopische verwanten van de zeewieren. Ze
vormen een diverse groep van micro-organismen die voorkomen in
zoet en zout water. Net als planten halen ze energie uit licht en produceren ze daarbij (meestal) zuurstof. Omega 3-vetzuren worden in
verband gebracht met tal van positieve gezondheidseffecten, zoals
bijvoorbeeld preventie van hart- en vaatziekten. Ze spelen ook een
belangrijke rol bij de hersenontwikkeling van foetussen en kleine kinderen. Het gebruik van vis als bron van omega 3-vetzuren is echter
gelimiteerd. Om te beginnen zijn Vlamingen van nature geen viseters. Daarenboven zijn er de specifieke geur en smaak en de steeds
strengere regelgeving voor visvangst. En hier komen de microalgen
in beeld: vissen maken hun omega 3-vetzuren immers niet zélf aan,
maar halen ze uit de microalgen die ze opeten.

Aveve Veevoeding en de Groep CovaFoto: Aveve Veevoeding

lis zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om het omega 3-gehalte in
het vlees te verhogen. Aveve Biochem
onderzoekt alternatieven voor antibio– Naar: Aveve Veevoeding –
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tica in voeders.
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Varkensvlees verrijkt met omega 3
Sinds enkele jaren commercialiseert de
Groep Covalis op grote schaal varkensvlees
dat verrijkt wordt met omega 3-vetzuren,

Nieuw combinatieconcept voor antibioticavrije voeders
Aveve Biochem introduceert een nieuw concept voor antibioticavrije voeders voor varkens en pluimvee. Het nieuwe concept omvat een combinatie van functionele olie met
een geselecteerd mengsel van plantextracten, die respectievelijk onder de merknamen
AveMix mct en AveMix Essence aan de diervoederfabrikanten op de markt gebracht
worden. Dit mengsel van natuurlijke producten bevordert de gezondheid van de dieren via diverse werkingsmechanismen. Wereldwijde studies aan universiteiten en in de
praktijk ondersteunen deze stelling. Het gebruik van AveMix mct en AveMix Essence
via het voeder helpt om het antibioticagebruik in de veehouderij en de daarmee verbonden antibioticaresistentie bij dier en consument terug te dringen. Op de stand in
de Innovatiestraat kan je terecht voor meer gedetailleerde informatie.

C

een ontwikkeling in samenwerking met
Aveve Veevoeding. In een evenwichtige
voeding is het belang van een optimale verhouding tussen omega 3- en omega 6-vetzuren genoegzaam bekend. De juiste vetzuren hebben een belangrijk positief effect
op de kwaliteit van ons hart- en bloedvatenstelsel. We nemen met zijn allen echter te
weinig omega 3-vetzuren op. De voedingsindustrie biedt daarom vele producten aan
verrijkt met omega 3 om de consument een
alternatief te bieden voor de inname van
omega 3-vetzuren via medicatie.
Aveve Veevoeding en de Groep Covalis
hebben via proeven in het proefstation in
Poppel een met lijnzaadolie verrijkt veevoeder ontwikkeld dat de aanwezigheid
garandeert van de juiste vetzuren in het
varkensvlees aan de juiste verhoudingen.
Het behouden of verbeteren van zowel de
kwaliteit van het voeder als de kwaliteit
van het uiteindelijke vlees vormden hierbij een grote uitdaging. We zijn hier zeker
in geslaagd. Meer nog, een belangrijk bijkomend effect is de opmerkelijk betere
gezondheid van de varkens die dit verrijkt voeder opnemen. Heel wat leveranciers van Groep Covalis voederen het met
omega 3 verrijkt voeder van Aveve Veevoeding. Via lastenboeken en controles op het
eindproduct worden de aanwezigheid en
juiste verhouding van de vetzuren gegarandeerd. Het vlees van deze varkens is
al geruime tijd te koop in bepaalde supermarktketens onder het label Omega 3.
Je kan in de Innovatiestraat kennismaken met de goede eigenschappen van
omega 3-vetzuren, met de productiemethode om varkensvlees aan te rijken met
omega 3-vetzuren en proeven van omega 3
verrijkt vlees. r

er

deren in België. Wekelijks verwerkt de
groep meer dan 30.000 varkens en bijna
1000 runderen. Het bedrijf is eigendom
van Covavee, een coöperatie van meer dan
600 varkenshouders en van Agri Investment Fund, de investeringsmaatschappij
van Groep Boerenbond. Vanaf 1 januari 2011 maakt de Groep Covalis ook deel
uit van Vivanda, een nieuwe samenwerking tussen Covalis en Viangros. Groep
Viangros is een familiebedrijf en 1 van de
grootste Belgische specialisten in de productie, groothandel en distributie van vers
vlees en bereide maaltijden voor de retail
en de foodservice. Deze alliantie zal gezamenlijk de volledige keten van rund- en
varkensvlees integreren. Beide bedrijven
zullen ook een minderheidsparticipatie in
elkaars groepen nemen.
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Aveve Veevoeding ontwikkelt, produceert,
verkoopt en distribueert een volledig en
hoogstaand gamma mengvoeders voor de
professionele veehouder in Vlaanderen
en randgebieden. Daarnaast kan de particuliere schapenhouder, konijnenhouder,
kippenkweker en paardenliefhebber voor
een uitgebreid assortiment voeders in zakgoed terecht bij de Aveve-verkooppunten.
Aveve Biochem ontwikkelt, produceert en
verkoopt wereldwijd biochemische specialiteiten voor de diervoedersector. Sinds
de jaren 80 heeft men binnen Aveve veel
onderzoek verricht in de toepassing van
enzymen in diervoeder. In 2006 werd
Aveve Biochem opgericht met als doelstelling eigen enzymconcepten te commercialiseren. Naast de AveMix-enzymenconcepten ontwikkelde Aveve Biochem nog
andere specialiteiten: de anti-microbiële
olie AveMix mct en een fytogeen product
AveMix Essence (zie band).
Groep Covalis is de grootste slacht- en
versnijdingsgroep van varkens en run-
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Aveve Veevoeding streeft samen met
partners naar gezondere voeding

Info Aveve Veevoeding, Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Antwerpen, tel 03 641 02 11,
www.aveve.be of www.veevoeding.be
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Voldoen aan behoeften van de
klanten en verbeteren van kwaliteit
Mengvoederbedrijf Danis is een innovatieve en veelzijdige vijftiger. Het bedrijf tracht door toepassing van nieu-

Innoveren met sojabonen en oliehoudende zaden

Foto: Danis
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Reeds meer dan 20 jaar veredelt Danis
volvette sojabonen tot verfijnde producten
zoals Danex en Forta voor eenmagigen,
met name varkens en kippen. Deze energierijke en goed verteerbare sojaproducten
worden naar talrijke landen in Europa en
daarbuiten geëxporteerd. Enkele jaren
terug werd geïnvesteerd in een nieuwe
technologie voor het pensbestendig
maken van oliehoudende zaden. Het eerste product dat het levenslicht zag in deze
reeks sorteert onder de naam Soypreme.
Soypreme is een hoogwaardige grondstof

voor melkvee en vleesvee. Deze noviteit
werd veelvuldig getest en gaf voor zowel
melkvee als vleesvee een duidelijke meerwaarde.
Zo werd bij melkkoeien bij inmenging
van een hoogwaardig eiwitconcentraat
Profimix op basis van het pensbestendige
Soypreme in het basisrantsoen een productiestijging, een betere vruchtbaarheid
en een mindere negatieve energiebalans
kort na afkalven genoteerd. Dit product op
basis van deze nieuwe technologie bewees
ook zijn waarde als transfer van omega 3-vetzuren in de melk. Daarbovenop
werd tijdens wetenschappelijk onderzoek
vastgesteld dat tegenover een controlevoeder de methaanuitstoot lager was.
Voor vleesvee werd een voederconcept
uitgewerkt waarbij eigen grondstoffen en
bijproducten van voedings- en bioethanolproducenten aangevuld worden met Profimix. Bij dit voederconcept staat de maximale benutting van de eigen grondstoffen
centraal en wordt het aandeel krachtvoeder geminimaliseerd, waardoor de voederkost per kilogram vleesaanzet zo laag
mogelijk gehouden wordt. Het beschermen van eiwit, en vooral het vet, bevordert
de goede penswerking, zorgt voor een
goede gezondheid van de dieren en dit

er

Innovatief zijn om zich te onderscheiden
en om te kunnen voldoen aan de specifieke behoeftes van de klanten en het
voortdurend verbeteren van de kwaliteit
van al de producten en diensten lopen
als 2 verstrengelde rode draden door de
bedrijfsvoering van groep Danis (zie ook
groene band). Geheel in deze filosofie was
Danis in 2000 dan ook het eerste bedrijf
in de veeteeltsector dat een iso-certificaat
behaalde voor haar unieke kwaliteitsopvolgingssysteem. Een opvolgingsysteem
waarbij het welzijn van de consument,
dier en milieu centraal staan.

bo
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te maken.
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we technologieën veevoedergrondstoffen beter inzetbaar

vertaalt zich naar een hogere dagelijkse
groei en een zeer goede vleeskwaliteit.
Onderzoeken met andere oliehoudende zaden zijn lopende en kunnen alleen
maar de beoogde doelstellingen bevestigen. Soypreme, Linusoy, Sunpreme en
Profimix zijn ontwikkelingen van nu voor
een meer rendabeler rundveehouderij van
morgen waarbij het welzijn van de consument, dier en milieu centraal staan. r
Info Danis, Knijffelingstraat 15, 8851 Kools
kamp, tel 051 74 49 51, info@danis.be,
www.danis.be

Veelzijdig bedrijf
Op 28-jarige leeftijd richtte boerenzoon Joseph Danis in 1954 in
zijn dorp Koolskamp een bedrijfje op dat het embryo was van
wat Danis nu is, een innoverend mengvoederbedrijf dat tevens
als integrator Belgisch marktleider is in varkensproductie. Danis
ontwikkelde ook een eigen staltype en beschikt over zijn eigen kicentrum, een eigen team dierenartsen, doet zelf aan genetische
selectie met eigen aanfokprogramma’s en aan productontwikkeling. Het bedrijf beschikt over een eigen Belcert-geaccrediteerd
laboratorium. Tevens doet Danis aan mestverwerking en mestafzet. Naast mengvoeders zet het nog enkele aparte producten
op de markt zoals veredelde sojabonen en exclusief varkensvlees.
Danis is ook vandaag nog een familiebedrijf.

Syral, innovatief met
graan- en maïskorrels
Syral ontwikkelt ingrediënten die bestemd zijn voor de

ht

Huis van de Voeding
acties op vlak van innovatie, regional branding en omgevingskwaliteit. Dit project van
de Provincie West-Vlaanderen krijgt steun
van het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (efro) en van de Vlaamse
overheid. Partners zijn onder meer Katho,
vlm, Resoc Midden-West-Vlaanderen,
Resoc Westhoek en de stad Roeselare.
Het Huis van de Voeding heeft als doel
de kennis over en rond voeding bij het grote publiek te verbeteren, het imago van de
voedings- en voedingsverwante sectoren
te versterken en de kloof met de burger
te verkleinen, en jongeren warm te maken
voor de sector.
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Het Huis van de Voeding wordt een interactief doe- en belevingscentrum rond voeding waar jong en oud op een leuke manier
kunnen bijleren over voeding en de agroen voedingssector.
De realisatie van een Huis van de Voeding in Roeselare maakt deel uit van het
Europese project Thought 4 Food, dat als
doel heeft de voedingssector in Vlaanderen
en de regio te ondersteunen met gerichte

Belevingscentrum
Foto: Huis van de Voeding

– Naar: Syral –
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productengamma. In de levensmiddelensector ligt de nadruk op de ontwikkeling
van proteïnen en vezels met belangrijke
kwaliteiten op het vlak van technologie,
smaak of voedingswaarde. Voor diervoeders streven we naar producten die de
gezondheid en/of gezonde groei van de
dieren bevorderen.
Ook de toepassingen voor de non-foodsector nemen zeer snel toe. Dit jaar stelt
het Syral bijvoorbeeld een belangrijke
innovatie voor namelijk ‘bioplastic’ op
basis van gluten, een tarweproteïne. r
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Innovatie is de stuwende kracht van Syral
en berust op 3 pijlers: voeding, diervoeders en groene chemie. Groene chemie
is een belangrijke ontwikkelingsas voor
Syral.
Syral gebruikt alle bestanddelen van de
graan- en maïskorrels. Zetmeel, proteïnen, kiemen en vezels worden van elkaar
gescheiden om omgezet te worden in
glucosestropen en andere voedzame en
functionele ingrediënten, die zowel in de
food- als de non-foodsector worden aangewend. Het ruime productengamma is
het resultaat van geavanceerde knowhow
en onafgebroken onderzoek en ontwikkeling. Vandaag produceert Syral een ruim

nd

bouw- en de chemische industrie.
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Als derde grootste producent van zetmeelhoudende producten in Europa verwerkt
Syral elk jaar 3 miljoen ton granen (tarwe
en maïs) in 5 fabrieken, die ware bioraffinaderijen zijn. Een belangrijk aandeel
wordt verwerkt in de zetmeelfabriek in
Aalst waar tot 60% van de verwerkte tarwe
van Belgische origine is.
De dienst Innovatie telt een veertigtal
werknemers en is verspreid over 2 productiesites. In Aalst worden nieuwe producten en technologieën ontwikkeld. Het
applicatielaboratorium bevindt zich in
Marckolsheim (Frankrijk); in dit onderzoekscentrum worden producten en applicaties ontwikkeld, voor en met de klanten.

foodsectoren, zoals de papier- en kartonindustrie, de

Bo

Foto: Syr al

voedingsindustrie, de diervoedersector en voor non-

Het Huis van de Voeding zal in de eerste
plaats bestaan uit een interactief doe- en
belevingscentrum, waar jong en oud onder
het motto ‘leren en plezier’ kunnen bijleren over voeding. De hele voedingsketen
van productie, over logistiek en verwerking
tot consumptie zal aan bod komen in de
ontdekhoeken. Hierbij zullen de sterke voedingssectoren en -activiteiten in de regio
en de verwante opleidings- en tewerkstel-

Info Syral, Burchtstraat 10, 9300 Aalst,
www.syral.com

lingsmogelijkheden extra onder de aandacht worden gebracht. Uiteraard is er ook
plaats voor de relatie tussen voeding en
gezondheid.

Innovation Food Box
Binnenin het doe- en belevingscentrum zal
een ‘Innovation Food Box’ voorzien worden, dé vitrine voor innovatieve producten
en processen uit de sector. Voorbeelden
van wat in de Innovation Food Box kan
worden geëtaleerd kan je bekijken in de
Innovatiestraat. Zo zullen er functionele
daktuinen tentoongesteld worden die het
mogelijk maken om makkelijk groenten
te telen op platte daken. Dit maakt het
voor veel mensen mogelijk om, al dan niet
samen met andere bewoners, groenten te
kweken en tevens regenwater op te nemen,
wat wateroverlast vermindert. Ook toont
men een opstelling van Aquaponics en van
de Biofloc Technologie, een proces waarbij
water, vervuild met uitwerpselen van vissen wordt hergebruikt als meststof enerzijds, en als voedingsstof voor scampi’s
anderzijds. Voor beide opstellingen wordt
samengewerkt met Katho. r
Info Huis van de Voeding, Oude bottelarij brouwerij Rodenbach, Spanjestraat 135,
8800 Roeselare, www.huisvandevoeding.be
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Dat bij degelijk smaakonderzoek heel wat
komt kijken, hoeft geen betoog. Je kan het
zelf meemaken op de Innovatiestraat door
nieuwigheden op groentegebied te proeven. In de groenteteelt is men, zoals in
de meeste sectoren, immers voortdurend
op zoek naar vernieuwing. Vernieuwing
betekent vooral groenten met andere vormen, maten, smaken en/of kleuren. Denk
maar aan de bruine tomaten Kumato of de
minitomaatjes in diverse vormen.
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PCG is innovatief
met groenten

Vernieuwen met groenten

bo

Foto: pcg

fruit en bepaalt aan welke criteria groenten en fruit moeten voldoen om door een
consument lekker bevonden te worden.
Deze informatie kan – wanneer toegepast
in veredeling of productie – leiden tot
(nog) meer smakelijke groenten en fruit
in het handelskanaal. Het onderzoek dat
het pcg uitvoert, speelt in op vragen vanuit de praktijk via veilingen, zaadhuizen,
overheid en industrie en gebeurt op maat
van de klant. De resultaten zijn vertrouwelijk of publiek, afhankelijk van wat vooraf
overeengekomen is.

Sinds het ontstaan, 30 jaar geleden, is het Provinciaal

Bo

Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw
gericht onderzoek en voorlichting in de groenteteelt in
– Naar: pcg –
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Vlaanderen.

Het onderzoek op het pcg wordt georganiseerd binnen 5 kenniseenheden. De
eenheid ‘smaak en consumenten’ die deelneemt aan de Innovatiestraat gaat na wat
de invloed is van rassenkeuze, bemesting,
klimaat, teelttechniek, na-oogstbehandelingen, ... op de smaak van groenten en
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Voor het pcg is een belangrijke taak weggelegd als brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijkvoorlichting.
Door diverse praktijkgerichte proeven
wordt theoretisch onderzoek vertaald naar
concrete kennis, demonstratieve voorlichting en actuele informatie voor de tuinder.

Witloofdiversificatie
Vernieuwing betekent echter niet alleen het aanbieden van nieuwe types. Recent
consumentenonderzoek wees uit dat witloof voor consumenten een eentonig,
banaal en bitter product is en dat het bovendien gebruikt wordt in slechts een
paar bereidingen. Er is dus duidelijk nood aan diversificatie. In die optiek hebben de veilingen reo en Brava samen met de witloofproeftuinen en het Innovatiesteunpunt voor land- en tuinbouw nieuwe producten op basis van witloof
ontwikkeld. Het pas gestarte project ‘Diversificatie in het witloofaanbod’ gefinancierd door het iwt en uitgevoerd door het vcbt, de K.U.Leuven, de witloofproeftuinen en het pcg zal dit aanbod nog verruimen. Een eerste nieuw product zijn de witloofstoomzakjes ‘Steamy’, gebruiksklare stoomzakjes van 3 à 4
stronken vers verpakt witloof (zie ook p. 53). En dat je witloof ook anders kunt
gebruiken en het helemaal niet eentonig hoeft te zijn, laten de vernieuwende
witloofmengelingen met appeltjes, radicchio of veldsla zien. Aan jou de keuze…
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(pcg) een van de snelst groeiende centra voor praktijk-

Binnen het keurmerk Flandria worden
de nieuwe types groenten gegroepeerd in
‘Flandria Specialty Street’ (www.specialtystreet.be). Nogal wat specialiteiten in de
Flandria Specialty Street kregen daarbij
een nieuwe naam: Chic ‘O Red (roodloof),
Bellino (kleine en zoete kerstomaatjes met
een pruimvorm), Colliflor green en purple
(groene en paarse bloemkolen) of Dolcepunta, een zoete puntpaprika.
Een relatief nieuw product in dit gamma is ‘Kimi’. Kimi zijn kiemen van groenten zoals prei, rode kool, radijs, broccoli of
asperge. Kiemen zijn trendy, decoratief,
lekker en buitengewoon gezond! Kom
ze proeven en geef je mening. We willen
immers door organisatie van smaak- en
consumentenonderzoek te weten komen
hoe consumenten denken over deze
nieuwe producten en of deze producten
beantwoorden aan hun noden en wensen.
Pas dan kan een nieuwe product succesvol
gelanceerd worden op de markt. r
Info pcg, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem,
09 381 86 66, www.proefcentrum-kruishoutem.be

Foto: pcg

De reo Veiling, Brava, de Boerenbond,
lava en vlam sloegen met de steun van
Cera de handen in elkaar om samen
nieuwe productvormen en afzetmarkten voor witloof te vinden. Die boeiende zoektocht leverde al enkele mooie
– Naar: Witloof
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smakelijke resultaten op.
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De witloofsector startte een zoektocht
naar innovatieve opportuniteiten in de
afzetmarkt om witloof wat meer trendy

Bo
Foto: Witloof gaat vreemd
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Witloof trendy maken

in de groenterayon van de supermarkt.
Onder de naam ‘Steamy witloof’ (stoomklaar witloof ) bieden ze hun witloof aan
in gebruiksklare stoomzakjes van 4 stronken vers verpakt witloof. Vier minuten in
de microgolfoven, 1 minuut laten rusten,
openknippen en opdienen... De volle,
verse smaak van Belgisch witloof serveren was nog nooit zo gemakkelijk! Vers
witloof in stoomzakjes is compleet nieuw
op de Belgische consumentenmarkt. Nog
nooit eerder was er immers een volwaardig vers alternatief voor de kant-en-klare
diepvriesvarianten die al wel in de supermarkt te vinden zijn. Het Steamy witloof
is ook daarom niet te vinden in de diepvriesafdeling of bij de bereide gerechten,
maar wel waar het écht thuishoort: bij de
verse groenten en onder Flandrialabel. r

er

te maken. Zo werkte de reo Veiling als
toonaangevende witloofveiling, samen
met de Franse industriële producent van
versneden groenten Les Crudettes, aan
enkele voorversneden slamengelingen op
basis van witloof. Tot op heden ontbrak
witloof in het groeiende marktsegment
van de versneden groenten, omdat witloof
niet altijd voldoende houdbaar was in dergelijke mengelingen. Dankzij de samenwerking tussen het industrieel verwerken
en de aanlevering van het ideale witloof
is deze kwaliteit nu wel gegarandeerd en
gaat een nieuwe wereld voor versneden
witloof open. In eerste instantie worden
de 2 voorversneden witloofslaatjes aangeboden, witloof-veldsla en witloof-radicchio.
Een houdbaarheid van minstens een week
is gegarandeerd, mits de koudeketen
wordt gerespecteerd.
Witloof is het belangrijkste product voor
de Veiling Brava. Deze telersvereniging
ontwikkelde eveneens een noviteit die
een nieuw elan kan bieden aan witloof

ht

De diverse partners stellen 3 nieuwigheden voor op hun beursstand in de Innovatiestraat
Witloof is een belangrijke teelt in de
Belgische tuinbouw. In ons land wordt
op jaarbasis ongeveer 55 miljoen kg witloof geproduceerd. Wat productiewaarde
betreft, is witloof de tweede belangrijkste
verse groente op de vbt-veilingen (Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen).
Vorig jaar waren er 418 Belgische bedrijven die witloof produceerden. Van deze
bedrijven ligt 43% in Vlaams-Brabant,
23% in West-Vlaanderen en 18% in OostVlaanderen. Als Belgisch product bij uitstek is ‘het witte goud’ al decennia een
vaandeldrager van de Belgische keuken.
In 2009 kocht elke Belgische consument
gemiddeld 6,34 kg witloof.

en

Witloof gaat vreemd

bo

gaat vreemd –

Info Innovatiesteunpunt voor land- en
tuinbouw, Stijn Smet, 016 28 61 36, www.
witloofgaatvreemd.be

receptenwedstrijd
Om witloof ook in alternatieve gerechten aan bod te laten komen, werd tevens
een zeer innovatieve receptenwedstrijd uitgeschreven. Witloof in hamrolletjes is
uiteraard een Vlaamse specialiteit, maar witloof verdient als fijne groente met
een zachte en edel bittere smaak eveneens een creatievere aanpak. Daarom werden hobbykoks uitgedaagd om met witloof gedurfder uit de hoek te komen in
allerlei gerechten uit de wereldkeuken. De smakelijke resultaten van dit culinair
vreemdgaan met witloof komen tijdens Agriflanders uitgebreid aan bod op de
beursstand ‘Witloof gaat vreemd’. Tevens zullen de bekroonde inzendingen er
in de bloemetjes worden gezet. Een bezoek aan de beursstand ‘Witloof gaat
vreemd’ met recente innovaties in de witloofsector is ook daarom een must voor
elke liefhebber.
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Valorisatie van kleine aardbeien door
Expertisecentrum Voeding Katho
trum Voeding Katho hielp dit mee realiseren.

heeft innovatie te stimuleren bij WestVlaamse kmo’s. Via het innovatiecentrum
werd de aardbeienteler in contact gebracht
met led Voeding.

LED Voeding en EC Voeding Katho
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focusCop...

Foto: Katho
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led (Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra) Voeding, verbonden
aan de Katholieke Hogeschool Zuid-WestVlaanderen (Katho), richt zich tot kleine
ondernemingen en de non-profitsector.
Met behulp van de beschikbare, opgebouwde kennis rond voeding, tracht men

Bo

Op het landbouwbedrijf van Geert Roose
en Kathleen Baeteman in Diksmuide
worden onder andere aardbeien geteeld.
Om de veiling een kwalitatief product aan
te bieden, worden kleine en misvormde
aardbeien uitgesorteerd. Wanneer de
kostprijs voor het telen en plukken vergeleken werd met de verkoopprijs, besliste
het koppel naar een betere valorisatie van
deze aardbeien te zoeken. Hiervoor werd
het Innovatiecentrum West-Vlaanderen
gecontacteerd. Het Innovatiecentrum
West-Vlaanderen is een vzw die als doel

– Naar: Katho –

nd

bestemming als verse aarbeiencoulis. Het Expertisecen-

optimale oplossingen te vinden voor voedingsgerelateerde vragen. Via led Voeding
konden de eerste verkennende stappen
voor de ontwikkeling van een verse aardbeiencoulis, als mogelijke opwaardering
van de kleine aardbei, kosteloos worden
gezet. Om in de toekomst zelf aardbeiencoulis te kunnen produceren, startte het
gezin Roose-Baeteman, met advies van het
Innovatiecentrum West-Vlaanderen, een
nieuw voedingsbedrijf op. ‘Vers van de
boer’ werd geboren.
Het Expertisecentrum Voeding, eveneens verbonden aan de Katho campus
Roeselare, wil de opgebouwde kennis die
binnen de hogeschool aanwezig is, vertalen naar nieuwe toepassingen binnen de
voedingsindustrie. Via contractonderzoek
werd het recept van de verse aardbeiencoulis geoptimaliseerd. De receptuur
werd uitgewerkt in functie van optimaal
behoud van de typische smaak en gezonde
eigenschappen van aardbeien. Uit oogpunt van commercialiseerbaarheid ging
er eveneens veel aandacht naar de houdbaarheid van het product. Tevens werd
voor productie op industriële schaal een
proefbatch geproduceerd. ‘Vers van de
boer’ maakte voor dit contractonderzoek
gebruik van de kmo-portefeuille van het
Agentschap Ondernemen. Daar Katho als
erkende dienstverlener is geregistreerd
voor de pijler ‘Technologieverkenning’
werd 75% steun verleend door de Vlaamse
overheid. r
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Kleine en misvormde aardbeien kregen een nieuwe

Info ec Voeding Katho, Yves De Bleecker,
Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare, yves.
debleecker@katho.be, www.katho.be/hivb

Belgomilk, innovatieve zuivel van bij ons
De boer van vandaag is een echte bedrijfsleider geworden. Innovatie en schaalvergroting zijn hierbij vandaag meer dan ooit aan
de orde. Milcobel, opgericht in 2006 als fusie van de coöperatieve vennootschappen Belgomilk en Belgische Zuivelunie, kan
hierop een antwoord bieden. Milcobel groepeert de melkaanvoer en verdeelt deze over de verschillende werkmaatschappijen, waaronder Belgomilk, de belangrijkste melkverwerker
binnen de Milcobelgroep.
Sinds september 2007 is Belgomilk als werkmaatschappij
opgesplitst in 2 divisies. In het domein business-to-business
produceert Belgomilk melkpoeders en poedermengsels, dit
onder de merken Inco en Incolac voor consumentenverpakkingen en voor zakgoed. De mozarella en cheddarkazen, die Bel-
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gomilk vanuit Langemark en Gierle aanbiedt aan de voedingsindustrie en de catering, behoren eveneens tot dit domein. Ten
slotte bieden ze onder het merk Belgomilk boter aan voor de
industrie. De klemtoon van business-to-consumer ligt vooral in
de commercialisering van de merkkazen, die in de kaasmakerij
in Moorslede worden geproduceerd. Kazen voor de Zuid-Europese markt worden in de kaasmakerij in Gierle geproduceerd.
Merkenboters als Dixmuda en Nazareth produceert Belgomilk
in de botermakerij in Langemark.
Nieuwe Brugge Bierkaas Deze kaas verenigt als enige in
zijn soort 2 culinaire toppers: kaas en bier. In samenwerking
met de brouwerij Rodenbach werd een kaas ontwikkeld waarbij
het smakenpallet perfect juist zit. Het resultaat is een op en

en biotechnologie aan de HoGent lopen diverse Projectmatige Wetenschappelijke Onderzoeksprojecten (pwo).
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reductie van natrium in kaas

Info HoGent, Brusselsesteenweg 161,
9090 Melle, 09 210 45 00, biot@hogent.
be, www.hogent.be/biot
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Het pwo-project ‘Nareka’ handelt over de
productie en kwaliteitsbeheersing van

Foto: HoGent
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natriumgereduceerde kaas. Consumptiedata geven aan dat de natriuminname
van heel wat consumenten hoger blijkt
te liggen dan de nutritionele aanbevelingen. Een te hoge natriuminname wordt in
verband gebracht met een aantal gezondheidsrisico’s, zoals hypertensie en hart- en
vaatziekten. Een verlaagde natriuminname kan bekomen worden door consumptie van levensmiddelen met een verlaagd
zoutgehalte en bijgevolg verlaagd natriumgehalte. Dit stelt de productontwikkelaars in de levensmiddelenindustrie voor
een grote uitdaging: zout vervult immers
uiteenlopende functies gaande van smaakbevordering over het bekomen van een
microbiologisch stabiel product tot de
technologische functionaliteiten van zout.
Dit project concentreert zich op natriumreductie in de matrix kaas. Zoutverlaging in kaas is niet alleen een kwestie
van de hoeveelheid zout te reduceren. Het

ht

De Hogeschool Gent (HoGent), lid van de
associatie Universiteit Gent, telt 13 departementen, waaronder het Departement
Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur. Dit is een groen departement
waarin biotechnologische innovatie, voeding, landbouw, dieren, natuur en landschap centraal staan. Het departement
beschikt over een proefhoeve met onderzoekslaboratoria, sterk uitgebouwde laboratoria met modelinstallaties voor zuivel-,
graan- en bakkerijtechnologie, laboratoria
voor voedingsmiddelenanalyses en een
volledig biotechnologisch plantenlaboratorium. Omdat de professionele en de
academische bachelor- en masteropleidingen samen in 1 departement zitten, zijn er
voortdurend kruisbestuivingen mogelijk.

– Naar: HoGent –
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Het project ‘Nareka’ is daar eentje van.

vraagt eerst en vooral een aanpassing van
het productieproces, maar het heeft daarnaast ook belangrijke consequenties op
de organoleptische eigenschappen van
de kaas, met name op het smaak- en het
aromaprofiel alsook op de textuur van de
kaas. Gezien de rol van zout in de conservering van kaas is er bijkomend ook een
mogelijk effect op de houdbaarheid.
Dit project wil een bijdrage leveren aan
het tekort aan wetenschappelijke en technologische informatie omtrent natriumreductie in kaas. Hierbij ligt de nadruk op
de mogelijkheid om met behulp van specifiek geselecteerde melkzuurbacteriën
tegemoet te komen aan de smaakdefecten
en de eventuele microbiologische instabiliteit van natriumgereduceerde kazen.
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op harde kazen: een Goudatype kaas
wordt als modelkaas in de experimenten
gebruikt. Met behulp van de resultaten
bekomen op harde kaas, kan men in de
laatste fase van het project in individuele
casestudy’s onderzoeken of de resultaten
overdraagbaar zijn naar andere kaastypes
(halfharde en rauwmelkse kazen, …). r
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Binnen de opleiding professionele bachelor in de agro-
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HoGent buigt zich over
vermindering van natrium in kaas

C

top West-Vlaamse specialiteit waarbij 2 West-Vlaamse pijlers: Brugge Kaas en oud bruin bier (historisch gezien het
meest typische bier van West-Vlaanderen), samengebracht
worden. Deze ambachtelijke Brugge Kaas is gerijpt in Rodenbach (recent erkend als West-Vlaamse streekspecialiteit) en
bekomt zo zijn unieke smaak. Het zurige van het bier vermengt zich op sublieme wijze via de korst met het romigpikante van de kaas. Uiteindelijk wordt een echte biersmaak
bekomen en een typische geur die herkenbaar is voor elke
bierliefhebber.
Fo
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Info Belgomilk, Stationsstraat 149, 8890 Moorslede, www.
bruggekaas.be

m
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