
In Denemarken wordt al langer geëxperi-

menteerd met de productie van zeewier en 

mosselen als alternatieve eiwitbron voor 

veevoeding. European Protein produceert 

proteïne uit bijproducten en is volop bezig 

de reusachtige eiwitbron aan te boren.

De ontwikkeling en productie van eiwit-

voeder gefermenteerd met melkzuurbac-

teriën en natuurlijke enzymen is de basis 

van European Protein. Het eiwitvoeder is 

in de eerste plaats bedoeld voor varkens, 

maar ook voor andere dieren als pluim-

vee en vis. De productie-eenheid die 

door Jens en zijn vrouw Lone Legarth in 

Jelling werd gebouwd, is operationeel 

sinds 2012. European Protein werkt 

samen met wetenschappelijke instellin-

gen, zoals de Universiteit van Aarhus. 

“Met onze gepatenteerde methode kun-

nen we bijna alle plantaardige en dierlij-

ke bijproducten mengen en het amino-

zuurprofiel bepalen dat past bij de 

behoefte van elk dier”, zegt Legarth. 

Meer voordelen

De gecontroleerde interactie van micro-

organismen in het productieproces 

geven talloze mogelijkheden. European 

Protein vond zo’n 15 verschillende para-

meters (onder meer temperatuur, tijd, 

vochtigheidsgraad) die het fermentatie-

proces beïnvloeden. De techniek is ver-

want aan die van onder andere de pro-

ductie van yoghurt en zuurkool. Anti-

nutritionele factoren (ANF’s) worden 

afgebroken in het fermentatieproces, 

zodat de eiwitten eetbaar zijn. Om de 

bacteriën actief te houden, moet er 

vocht aanwezig zijn in het productiepro-

ces. Daarvoor worden vochtige produc-

ten als wei en zeewier gebruikt. “Wij 

willen eiwitrijke producten maken die 

meer voordelen bieden dan traditione-

le”, zegt Legarth. “Bijvoorbeeld een ver-

beterde maag- en darmgezondheid 

dankzij actieve melkzuurbacteriën, een 

lage pH en een hoog gehalte aan melk-

zuur, de proteïnefermentatie van zowel 

plantaardige als zeevruchten, een beter 

gebruik van de eiwitbronnen door 

onder meer het neutraliseren van fos-

for- en nitraatemissies en een betere 

smaak door de afbraak van ANF’s.”

Deze productiemethode is bekend 

onder de naam Designer Protein. Het 

proces maakt het mogelijk om bijna alle 

plantaardige of dierlijke eiwitbronnen 

te combineren en vrijwel elk aminozu-

renprofiel te creëren. 

Groeiprobleem biggen

De Oostenrijkse consultant Emilio 

Cerchiari uit Graz gebruikt het product 

van European Protein voor biggen. 

“We hadden een groeiprobleem, vooral 

tussen 30 en 90 kilogram. Sinds wij 

Designer Protein gebruiken, zien wij 

een sterke verbetering. De dieren zijn 

gezonder en rustiger. Dat het om duur-

zaam eiwit gaat, is ook belangrijk”, 

aldus Cerchiari.

Proteïnen uit zee

In de productontwikkeling focuste 

European Protein zich op de zee en op 

eiwitbronnen als zeewier, algen, zeester-

ren en mosselen. Volgens het bedrijf bie-

den deze bronnen reusachtige mogelijk-

heden voor duurzame alternatieve eiwit-

productie. “We hopen 30 procent meer 

proteïne te halen uit zeewier dan uit 

mais”, zegt Legarth enthousiast. “Zeewier 

bevat 10 tot 45 procent eiwit en veel anti-

oxidanten. Er zijn 60.000 verschillende 

microalgen en 10.000 verschillende zee-

wieren, zodat ik het productprofiel kan 

maken volgens de behoeften van elk dier. 

Zeesterren bevatten 36 tot 50 procent 

eiwit en een hoog niveau aan omega 3- 

en 6-vetzuren. European Protein kan de 

zeewiercellen afbreken en het verteer-

baar maken. Mosselen hebben ongeveer 

hetzelfde aminozuurprofiel als vismeel. 

Het is mogelijk 20 ton mosselmeel per 

hectare te produceren, met 60 procent 

eiwit. Waar de productie van zeewier van-

daag nog niet economisch interessant is, 

is dat wel het geval voor mosselmeel. De 

kostprijs komt op ongeveer 1100 euro per 

ton met 95 procent drogestof en 60 pro-
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Eiwitten uit de zee

FermentationExperts

Jens Legarth en zijn vrouw Lone richtten in 2007 FermentationExperts op in het zuiden van 

Denemarken. Het bedrijf is gespecialiseerd in gefermenteerde bijproducten en gefermenteerde 

natte voeding voor varkens. Legarth was op zoek naar een oplossing om de bijproducten van de 

voedingsindus trie (DDGS, zuivelproducten, enzovoort) op gecontroleerde wijze te fermenteren met 

bacteriën. Na jaren vond hij in 2007 de oplossing, patenteerde deze en startte FermentationExperts 

AS. Vanaf toen ging het snel en het bedrijf is nu zowel actief in Europa als in de VS. “Wij geloven 

dat fermentatie de voedingstechnologie van de toekomst is voor varkenshouders en we blijven 

nieuwe vormen ontwikkelen”, zegt Legarth. Hij wijst op de talrijke voordelen van gecontroleerde 

fermentatie van bijproducten, zoals FermentationExperts ze toepast in een eigen productiesite. 

“Het beperkt het risico op salmonella, campylobacter en coli, het verhoogt de voedingswaarde en 

bevordert de darmgezondheid.”
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European Protein boort reusachtige eiwitbron aan

Eiwitten uit de zee

Designer Protein is aangepast aan de behoeften van elk dier.

Het oogsten van 

zeewier voor 

duurzame proteïne-

productie.

cent eiwit. Het systeem om het te produ-

ceren bestaat al en wordt op beperkte 

schaal – 100 hectare – toegepast. De kost-

prijs van zeewier met 22 procent eiwit 

varieert naargelang de soort van 35 euro 

per ton met 17 procent drogestof tot 250 

euro per ton met 85 procent drogestof.”

Emissie neutral iseren

De alternatieve eiwitten zijn niet gene-

tisch gemodificeerd en 100 procent biolo-

gisch, maar vooral zeer duurzaam. De 

zeewier- en mosselproductie gebruikt uit-

gespoeld fosfaat en nitraat als voedings-

stoffen. In Europa alleen al gaat volgens 

Legarth jaarlijks 40.000 ton nitraat naar 

de zee. “Met 75.000 hectare zeeproductie 

kunnen we de nitraat- en fosforemissie 

van Denemarken neutraliseren”, zegt hij. 

Als dat zeewier en die mosselen dan kun-

nen worden gebruikt als voedsel of in 

veevoeding, sluit de kringloop.

Productie zeeproteïne

Samen met partners heeft Legarth intus-

sen het project MarProteins gestart voor 

mosselkweek in de kustwateren. In de 

beginfase moet de productie van mosse-

leiwit tegemoet komen aan de noden 

van de biologische veeteelt. Ook het 

befaamde aquacultuurbedrijf Hjarnø 

Havbrug in Juelsminde bereidt zich voor 

om mosselen en zeewier te telen voor 

European Protein. Hjarnø Havbrug, een 

familiaal aquacultuurbedrijf, heeft de 

nodige vergunningen aangevraagd om 

in samenwerking met Fermentation-

Experts mosselen en zeewier voor zee-

proteïne te produceren. Malene 

Mølgaard is er projectleider voor de 

proteïneproductie. 

“We zitten in feite nog in de experi-

mentele fase met mosselvoeding”, zegt 

Legarth. “Het voer lijkt goed. Nu kijken 

we uit naar de mosseloogst. Die zal nog 

niet groot zijn, gezien we in 

Denemarken moeilijk aan de nodige 

vergunningen komen. Misschien kunnen 

we ook elders in Europa terecht. In de 

Europese wateren zijn voldoende nutri-

enten voor de productie van een miljard 

ton mosselvlees.” 

FermentationExperts is nu bezig een 

tweede productie-eenheid te bouwen in 

South Dakota in de VS. Het plan is om 

ook nog te investeren op twee andere 

plaatsen in Europa. Momenteel expor-

teert het bedrijf naar 15 landen in West- 

en Oost-Europa. In 2014 werd een omzet 

gerealiseerd van 10 miljoen euro. Voor 

2015 wordt een omzet van 16 tot 20 mil-

joen euro verwacht. “Het vruchtbare 

land in de wereld is beperkt. We moeten 

uiteindelijk de zee gebruiken om de 

groeiende wereldbevolking te kunnen 

voeden”, zegt Legarth. “Als je vandaag 

in Denemarken aan aquacultuur doet, 

moet je ook alternatieven voorzien. 

Proteïneproductie is een uitweg.” -
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