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AlgaeHolland

 AlgaeHolland: algenkweker en productontwikkelaar voor de Food en Feed 
sector.

 Sinds 2014, team 4 personen met kennis van biologie tot product ontwikkeling 
en toepassing in eindproducten. 

 De toepassing van algen in het dagelijks consumptiegedrag van mensen

 Algen hebben specifieke eigenschappen:

 Eiwitrijk

 Essentiele aminozuren

 Vetzuren

 Smaakversterkend

 Kleuring

 Functionele eigenschappen in bereiding



AlgaeHolland

 Er zijn naar schatting tussen de 200.000 en 800.000 soorten algen, zowel zout- als 
zoetwater soorten. Een tiental wordt momenteel ingezet voor 
voedingsdoeleinden.

 AlgaeHolland heeft de kennis om de gewenste eigenschappen te linken aan de 
algensoort of combinatie van algensoorten

 Teelt onder geconditioneerde omstandigheden (ISO gecertificeerd) 

 Hierbij ontwikkelen we doelgericht nieuwe producten voor de klanten met  
specifieke wensen/eisen: Tailor Made Algae Solutions

 AlgaeHolland kweekt eigen algen voor R&D doelstellingen in Zeeland

 AlgaeHolland heeft eigen New Product Development team en testkeuken

 AlgaeHolland werkt samen met internationale bekende partijen op het gebied van 
onderzoek alsook met commerciële partijen. 



Achtergrond algen

 Algen zijn eencellige plantjes in zout- en zoetwater

(microscopisch klein)

 Zeewier is cluster van cellen met wortels (gespecialiseerde cellen)

 Begin van de voedselketen

 Algen hebben licht en nutriënten nodig. Ze leggen CO₂ vast en produceren O₂

 Producent van onverzadigde vetzuren en belangrijke eiwitten 

 De gewenste eigenschappen bepalen het type alg (en omgekeerd)

 Door sturing met licht en de nutriënten bepalen we deze inhoudstoffen van 

de algen

 Zout wateralgen bezitten de typerende ‘Umami-smaak’



Doelstellingen AlgaeHolland

 Ontwikkelen van algentoepassingen in de vorm van premixen voor toepassing 

in veevoer en voor humane voedingsmiddelen. Dit laatste ter ondersteuning 

van vegetarische producten. 

 Bijdragen aan een oplossing van het groeiende wereldwijde eiwittekort.

 Verminderen van de wereldwijde ecologische footprint 

 Vermindering van welvaartsziekten (hart en vaatziekten, nierfalen, diabetes) 



Toepassingen in de veehouderij 

 AlgaeHolland premixen hebben een positief effect op de darmwerking

 Dit resulteert in een betere groei en een betere voerbenutting

 Verlaging van het gebruik van antibiotica tot wel 95% 

 Verbetering van het dieren welzijn

 Belangrijk bijdrage aan essentiële voedingsstoffen in het eindproduct

 Mogelijk vervanger voor de toepassing van vismeel

 Belangrijke aanvulling van eiwitten (vervanger van soja?) 



Toepassingen in de 

voedingsmiddelenindustrie 

Premixen ontwikkeld door AlgaeHolland

Uitgangspunten:

• Duurzame productie 

• Bijdrage aan volksgezondheid en welzijn

• Verbetering van smaak en smaakbeleving 

U proeft de pure smaak



Toepassingen in de 

voedingsmiddelenindustrie 

Bijdrage aan volksgezondheid:



Toepassingen in de 

voedingsmiddelenindustrie 

Premium mix voor zoutverlaging 

 Significant minder zoutgebruik 

 Verbetering van de smaak 

 Bijdrage aan essentiële voedingsstoffen



Producten voor voeding

 Algeproefd®: bouillon en smaakverbeteraar 

 Alvega snack®: groentekroket en algenballetjes met oesterzwam

 Algrain®: zoutloos brood met de smaak van een ovenvers meergranen brood



Algeproefd®: 

Smaakverbeteraar voor soepen en sauzen 

• Meer dan een smaakversterker 

• Ook heerlijk als drinkbouillon

• Laag in zout 

• Verfijnde kruiden en specerijen voor een maximale smaakbeleving

•

Minder zout, meer smaak

AlgaeHolland

Smaakverbeter

aar 



Alvega Snack®: 

Vegetarische snacks 

• Groentekroket met een heerlijke groentevulling in een uitgebalanceerde 
bouillon

• Algenballetjes met oesterzwam (heerlijk met een krokante bite) 

• Laag in zout; rijk aan eiwit en Omega vetzuren 

• Verfijnde kruidenmix zoals u nog niet eerder heeft geproefd kroket met inhoud



Algrain
® 

Zoutloos Meergranen Brood

*:Patent aangevraagd 

Zoutloos brood dankzij toevoeging van een smaakverbeterende premix* 

met algen 



Algrain
®

:Het concept in een beeld



Toekomstige ontwikkelingen 

✓ Door ontwikkeling van premixen in combinatie met de ontwikkeling van  producten gebaseerd op 
binnen Europa geteelde eiwithoudende gewassen zoals veldbonen en lupinen.

✓ Dit betreft volledige vegetarische producten die passen binnen een uitgebalanceerde maaltijd. 

✓ Doorontwikkeling van pre-mixen voor toepassing bij bakkerijproducten, worstenbrood en saucijzen 

✓ Uiteraard smaakvol en zoutarm



Contactgevens:

AlgaeHolland B.V. 

Lechstraat 5 

6674 AV Herveld

Correspondentieadres: 

Kerkenbos 1020-F

6546 BA Nijmegen

www.algae-holland.nl

info@algae-holland.nl

tel: (0031) 6 13585386

http://www.algae-holland.nl/
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