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Smullen  
van wormen 
 
Duurzaam alternatief voor vlees en vis

Het winkelschap breidt zich uit met insectenproducten als  
alternatieve, duurzame eiwitbron. Terwijl Green Kow Company 
met een culinaire tapenade op de markt komt, introduceert 
Damhert Nutrition vleesvervangers. Belangrijk is dat de  
consument went aan de nieuwe productgroep. Uitdagingen 
waren smaak, textuur en kostprijs.

Insecten in voedsel is geen noviteit in Europa. 
Bekend is de casu marzu, een kaas uit Sardi-
nië bereid met vliegenlarven. Een lokale tradi-

tie in de Noord-Italiaanse regio Carnia is het 
eten van de zoete krop van Zygaena dagmot-
ten. In Duitsland en Frankrijk at men tot mid-

den twintigste eeuw meikeversoep. 
Ons land moet er sinds vorig jaar ook aan 
geloven. “Race om het eerste wormenpro-
duct”, kopte De Standaard op 18 september. 
De tapenade van Green Kow Company lag 
de dag erna in de winkel. Vleesvervangers 
van voedingsspecialist Damhert Nutrition 
volgden snel. Uit marketingoverwegingen 
besloten beide ondernemingen om gemalen, 
gevriesdroogde (Damhert) of bevroren  
wormen (Green Kow) te gebruiken als ingre-
diënt in bestaande producten. De consument 
went zo aan insectenproducten. Zo bevat de 
Green Bugs tapenade, ook beschikbaar in 
een biologische variant Green Kow, niet 
meer dan 5% meelwormen. Het aandeel  
bu!alowormen in de Insecta groenteburger, 
nuggets en schnitzel van Damhert is 14%. 
De overige ingrediënten in de producten 
zijn plantaardig. Alleen de merknamen van 
de producten verwijzen naar het nieuwe 
ingrediënt, dat duidelijk als insectensoort 
op het etiket staat vermeld. 

Belo!evolle innovaties
Hoewel retailers insectenproducten als inno-
vatief en belo"evol omschrijven, is een half 
jaar na de introductie nog te vroeg om te spre-
ken van een markttrend. Hoe de markt zich 
zal ontwikkelen, is nog ko#edik kijken. Niet-
temin zijn de verwachtingen hooggespannen. 
Green Kow Company en Damhert Nutri- 
tion werkten jaren aan de ontwikkeling  
van hun productinnovaties. Volgens Clio  
Hendrickx, business & development mana-De Insecta groenteburger, met 14% buffalowormen, verkoopt het best.
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‘ Het aanbod van  
‘food grade’ insecten  
is nog beperkt’

ger bij Damhert Nutrition, en Damien 
Huysmans, oprichter en directeur van 
Green Kow Company, ligt de belangstelling 
voor groenteburger, nuggets en schnitzel  
en de tapenade boven de verwachtingen.  
Ze passen binnen de trend van duurzame 
voeding. 
De verkoop van de Damhert-producten, 
vooral in de betere supermarkt, bedraagt 
gemiddeld rond de 1500 verpakkingen per 
maand verspreid over heel België. “De 
groenteburger scoort het best. Dit is 
immers een ‘basisproduct’, terwijl de schnit-
zel of de nuggets eerder periodiek op het 
weekmenu verschijnen”, weet Hendrickx. 
De verkoopprijs van de vleesvervangers 
varieert tussen 3,50 euro voor de groente-
burger (2x 75 g) en 4,15 euro voor de  
Insecta schnitzel (2x 90 g).
Tapenade staat minder vaak op het bood-
schappenlijstje van de consument. Momen-
teel verkoopt Green Kow Company vooral 
via Delhaize, verspreid over het hele land. 
De winkelprijs van de tapenade bedraagt 

3,45 euro voor 145 gram. Hendrickx: 
“Vooral jongeren, waaronder jonge gezin-
nen, van de lee!ijdscategorie 25-45 jaar met 
een gemiddeld tot hoger inkomen en con-
sumenten die meer ecominded zijn, zien 
producten op basis van insecten echt als 

een duurzaam en ecologisch meer verant-
woord alternatief voor de traditionele vlees- 
en visproducten.” 

Smaak primeert
“Omdat we een nieuw ingrediënt gebrui-
ken, was de licht nootachtige smaak de 
grootste uitdaging”, zegt Huysmans over de 
productontwikkeling. “Bij de ontwikkeling 
werkten we samen met tweesterrenchef 
Sang Hoon Degeimbre van L’Air du Temps. 
Zijn recept moest worden vertaald naar 
grootschalige productie.” Hendrickx wijst 
ook op de kostprijs van de insecten als ingre-

diënt. “Ingrediënten als soja, tofu of tarwe 
voor veganistische producten worden reeds 
in grotere volumes wereldwijd geproduceerd, 
maar het aanbod aan ‘food grade’ insecten is 
nog vrij beperkt.” Terwijl Green Kow ervoor 
koos om te starten met een laag percentage 

insecten omdat anders het product 
te zwaar zou zijn, is Damhert voor-
al gaan schipperen met de hoeveel-
heid insect in het product. De 
grens was 14%. “Maatstaf was dat 
het product de prijs van een veg-
gieburger niet mocht overstijgen.”

Communicatie-uitdaging
Aangezien Green Kow Company en Dam-
hert Nutrition in ons land de grondleggers 
zijn van insectenproducten is het communi-
ceren hieromtrent een heuse uitdaging. “We 
sluiten ons daarom aan bij talrijke netwerken 
rond entomologie binnen en buiten de 
industrie en de academische wereld”, besluit 
Hendrickx. Damhert wil tegelijkertijd een 
voortrekkersrol spelen in het informeren van 
de consument omtrent een correcte plek van 
insecten in onze voedingsdriehoek.

• YVES DE GROOTE •

Duurzame ingrediënten
Voor de productie van bijvoorbeeld 1 kg 
buffalowormen volstaat 1,7 kg plantaardig 
voer en is de hoeveelheid water nihil. Het 
kweken van de wormen gebeurt in grote 
pvc-bakken in een laag maismeel. De wor-
men halen het vocht uit een appel of aard-
appel. Na zeven weken worden ze uit de 
mais gezeefd, gevriesdroogd en vermalen 
tot een farce voor de productie van het 
eindproduct. Een soortgelijk proces met 
vergelijkbare duurzaamheidsvoordelen is  
er voor de kweek van de meelwormen voor 
de tapenade. 

Achtergrondinformatie 
Advies Voedselveiligheid van insecten 
bestemd voor humane consumptie,  
Wetenschappelijk Comité van het FAVV en 
College van de Hoge Gezondheidsraad, 
september 2014. 

Tweesterrenchef Sang Hoon Degeimbre werkte mee aan de ontwikkeling van de Green Kow tapenade. 
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