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Vlees, vis en zuivelproducten spelen in alle 
culturen een belangrijke rol in de voeding, ze 
dragen bij tot een grotere variatie en zorgen 
voor smaak en textuur in maaltijden. Tegelijker-
tijd zorgt voeding van dierlijke afkomst voor de 
nodige nutriënten. Anderzijds krijgt de (over-
matige) consumptie van vlees steeds meer 
kritiek vanuit zowel ecologische als nutritionele 
hoek. Onze ecologische voetafdruk stijgt met 
een toenemend gebruik van vlees. Bovendien 
wordt een overmatig gebruik van (vet) vlees 
in verband gebracht met de ontwikkeling van 
o.a. hart- en vaatziekten. Onder de noemer 
van duurzame voeding is het begrip “flexivoor” 
geboren, waarbij naast vlees en vis ook vege-
tarische gerechten als bron van eiwitten op het 
menu staan. Kunnen we echter verder gaan 
dan “donderdag veggiedag”? Zijn er mogelijk-
heden in het Westerse dieet om ook insecten 
in het menu op te nemen? Wat zijn de ecolo-
gische en nutritionele voordelen hiervan? Hoe 
kan je insecten op een smakelijke manier be-
reiden? En, niet onbelangrijk, hoe gaan we om 
met de “bah-factor” van insecten?

sterk toegenomen 
vraag naar dIerlIjke 
eIwItten

Volgens experts van de Verenigde Naties telde 
de aarde in 1950 2,5 miljard mensen en werd in 
2011 de 7 miljardste mens geboren. Extrapo-
laties geven aan dat de wereldbevolking tegen 
2050 naar 9,3 miljard mensen zal stijgen. Deze 
bevolkingsaanwas komt overeen met meer 
dan de huidige totale populatie van China of 
met een toename van gemiddeld 57 miljoen 
mensen per jaar (19).

In de loop van de vorige eeuw steeg de con-
sumptie van vlees in de geïndustrialiseerde 
landen sterk. In België bijvoorbeeld, steeg de 
vleesconsumptie van 59kg/jaar/inwoner in 
1955 naar 102kg/jaar/inwoner in 2004 (5). Uit 
sociologisch onderzoek blijkt dat deze veran-
dering in dieet sterk samenhangt met verstede-
lijking, een stijgend inkomen en de overeenko-
mende sociale status(11, 19). Eenzelfde transitie 
vinden we terug in de ontwikkelingslanden en 
in groeilanden. De totale vleesconsumptie in 

China steeg per capita van 13,7 kg/jaar in 1980 
naar 59,5kg/jaar in 2005 (19).

Als gevolg van de bevolkingsaanwas en de 
toegenomen vleesconsumptie schat de Food 
and Agricultural Organisation (FAO) dat in de 
periode 2010-2050 de consumptie van voed-
sel van dierlijke oorsprong met 73% zal toene-
men(8). De intensieve veeteelt botst echter op 
haar grenzen, de efficiëntie waarmee traditio-
nele dierlijke eiwitten geproduceerd worden is 
immers laag(6). De veeteelt, inclusief de pro-
ductie van veevoeders, eist volgens de FAO 
momenteel bijna 80% van alle landbouwgrond 
op en produceert 18% van de broeikasgasuit-
stoot(7). De toegenomen vraag naar dierlijke 
eiwitten houdt een sterke stijging in van de 
vereiste landbouwoppervlakte en een intensifi-
ering van de landbouw.Vandaag de dag breidt 
de landbouwoppervlakte vooral uit in tropische 
gebieden, waar naar schatting ongeveer 80% 
van de nieuwe akkerlanden voorheen woud 
was. Intensifiëring van de landbouw is even-
eens sterk toegenomen en is verantwoordelijk 
voor het grootste deel van de toegenomen 
landbouwopbrengsten tijdens de afgelopen 
decennia. De intensieve landbouw heeft echter 
ook geleid tot een toenemend energieverbruik 
en een algemene en wijdverspreide verontreini-
ging van bodems en waterig milieu(10).

De grote vraag naar landbouwproducten in het 
algemeen en naar eiwitten meer specifiek heeft 
geleid tot een volatiele markt, waarbij de prij-
zen moeilijk te controleren en voorspellen zijn. 
Klimaatveranderingen versterken dit effect(15).

nood aan alternatIe-
ve mIlIeuvrIendelIjke 
en economIsch ver-
antwoorde vormen 
van eIwItproductIe

De bovenstaande problemen maken het nood-
zakelijk om op zoek te gaan naar alternatieve 
milieuvriendelijke en economisch verantwoorde 
vormen van eiwitproductie. Mogelijke oplossin-
gen zijn onder meer het gebruik van Novel Pro-
tein Foods, kweekvlees, algen en insecten(2).

De term Novel Protein Foods(NPF) wordt ge-
bruikt voor producten op basis van allerlei 
plantaardige eiwitten en op basis van micro-or-
ganismen. Eén van de bekendste voorbeelden 
is Quorn, op basis van een mycoproteïne van 
Fusarium venenatum. Een ander NPF is bekend 
onder de naam Meatless. Meatless wordt ge-
maakt van natuurlijke grondstoffen zoals lupine, 
rijst, karamel en tarwe. Ook voedingsmiddelen 
op basis van soja zijn aan een opmars bezig.
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Kweekvlees of in vitro vlees zou een humaan, 
veilig en milieuvriendelijk alternatief zijn voor 
spiervlees afkomstig van geslachte dieren. Bij 
kweekvlees worden stamcellen afkomstig van 
een varken in een bioreactor met vloeibaar me-
dium gebracht. De stamcellen groeien dan uit 
tot spierweefsel. Op dit ogenblik is de belang-
rijkste belemmering voor commercialisering van 
kweekvlees de productie op grote schaal (3).

De productie van deze dierlijke proteïnen voor 
menselijke consumptie kan ook efficiënter ge-
beuren door gebruik te maken van insecten. Dit 
kan rechtstreeks als menselijke voeding, ook en-
tomofagie genaamd, of onrechtstreeks als vee-
voeder. Door een combinatie van een hoge voe-
derconversie en een hoge vruchtbaarheid ligt de 
werkelijke conversiefactor immers twintig maal 
zo hoog als bij runderen (18, 17, 23, 16, 22). Daar-
enboven kunnen insecten gekweekt worden met 
behulp van organische reststromen uit de voe-
dingsindustrie. Door hun gunstige samenstelling 
kunnen ze daarna in hun geheel verwerkt worden 
in hoogwaardig veevoeder of voeding(24, 9).

Insecten veelbelovend 
als nutrItIoneel vol-
waardIge vervangers 
van vlees

Vlees maakt deel uit van de groep “vlees, vis, 
eieren en vervangproducten” van de actieve 

voedingsdriehoek. Het wordt aanzien als een 
belangrijke bron van volwaardige eiwitten, vita-
minen (vitamine A, D, B1, B3, B6 en B12) en 
mineralen (ijzer, zink, calcium, …) welke ons li-
chaam nodig heeft voor groei, opbouw en her-
stel(20). Om na te gaan of insecten vlees op een 
volwaardige manier kunnen vervangen, wordt 
de nutritionele waarde van de twee meest po-
pulaire insecten op de Europese markt, nl. Lo-
custamigratoria of de Europese treksprinkhaan 
en de larven van Tenebriomolitor of de meel-
worm, vergeleken met deze van vlees en vis.

Vlees is een belangrijke leverancier van vol-
waardige eiwitten en vetten. Zoals blijkt uit ta-
bel 1zijn deze insecten zowel op vlak van ener-
gie-inhoud als op vlak van eiwit- en vetgehalte 
vergelijkbaar met vlees en vis. Belangrijker dan 
het gehalte aan vetten en eiwitten, is echter de 
kwaliteit ervan.

De biologische waarde van eiwitten wordt o.a. 
bepaald door de aanwezigheid van essentiële 
aminozuren. Deze waarden zijn gelijkaardig bij 
sprinkhanen en meelwormen in vergelijking met 
andere dierlijke eiwitbronnen, met uitzondering 
van methionine en lysine, waar de waarden 
iets lager liggen(9, 23).Het feit dat deze insec-
ten beschouwd kunnen worden als hoogwaar-
dige eiwitbronnen maakt dat ze een belangrijk 
voordeel hebben t.o.v. andere (plantaardige) 
vleesvervangers. Ook de vetzuursamenstel-
ling is een belangrijk gegeven in de nutritio-

nele waarde. Een hoge inname van verzadigde 
vetzuren (met name laurine-, myristine- en 
palmitinezuur), voornamelijk aanwezig in dier-
lijke producten met uitzondering van vis,wordt 
in verband gebracht met een hoger risico op 
cardiovasculaire aandoeningen. De Hoge Ge-
zondheidsraad adviseert om de inname van 
verzadigde vetten zo laag mogelijk te houden 
en in elk geval de 10  E% niet te overschrij-
den(12). Onverzadigde vetzuren, in het bijzon-
der de meervoudig onverzadigde vetzuren van 
de omega-3 lijn, hebben een gunstige invloed 
op het globale risico van ischemische hartziek-
ten(12). Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn 
voornamelijk terug te vinden in vette vis, maar 
ook in sprinkhaan en meelworm (9, 23).

Naast macronutriënten levert vlees ook belang-
rijke micronutriënten. Zo is vitamine B12 enkel 
aanwezig in dierlijke bronnen. Dat insecten ook 
vitamine B12 bevatten (9) vormt opnieuw een 
belangrijk voordeel voor hun gebruik als vlees-
vervanger. Tabel 1 geeft een overzicht van het 
gehalte van een aantal mineralen van vlees in 
vergelijking met Locustamigratoria en de larven 
van Tenebriomolitor. Nutritioneel gezien kun-
nen beide insecten een volwaardige vervan-
ging van vlees vormen.

Tabel 1: Energie-, eiwit- en vetgehalte en het gehalte van een aantal mineralen van vlees en vis  
in vergelijking met Locustamigratoria en de larven van Tenebriomolitor.
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Energie (kcal/100g) 185 206 162 133 198 111 89 222 

Eiwit (g/100g) 20,1 18,7 21,0 21,6 19,9 23,6 18,3 20,2 

Vet (g/100g) 7,8 13,4 7,7 5,2 13,2 1,9 1,7 15,7 

Mineralen (mg/100g)         

 Calcium 13,0 16,9 7,0 8,0 7,0 6,0 16,0 12,0 

 IJzer 12,9 2,1 2,2 1,7 1,0 0,6 0,7 1,0 

 Zink 0,9 5,2 4,3 3,5 1,8 0,6 0,4 0,6 
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aanwezig in dierlijke bronnen. Dat insecten ook vitamine B12 bevatten (9) vormt opnieuw een 
belangrijk voordeel voor hun gebruik als vleesvervanger. Tabel 1 geeft een overzicht van het 
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Ontwikkeling van drempelverlagende snacks en hedonische sensorische analyse 

Ondanks de interessante eigenschappen die insecten hebben voor menselijke consumptie is de 
drempel in de Westerse wereld om deze effectief te consumeren hoog(4, 25). Om deze drempel 
te verlagen is het mogelijk om de nutriënten,zoals bijvoorbeeld de eiwitten, te extraheren en 
deze te verwerken in voedingsmiddelen. Een andere mogelijkheid is deze insecten 
onherkenbaar te verwerken in de voeding. Ook al worden beide strategieën toegepast in 
Lab4Food,in deze tekst beperken we ons tot de resultaten van een eindwerk uitgevoerd door 
Nathalie Van Gorp over de ontwikkeling van insectensnacks waarin meelwormen en 
sprinkhanen onherkenbaar werden verwerkt(21). 

Voor dit onderzoek werden een elftal eenvoudige en erg gesmaakte snacks geselecteerd. Van 
deze snacks werd telkens een variant aangemaakt met insecten. Deze insecten werden ofwel 
extra toegevoegd aan de snack ofwel werd een ingrediënt vervangen door meelwormen of 
sprinkhanen. Uit deze elf snacks werden er drie (amandelgebak met bavarois, pestowrap 
(figuur 1) en minipizza) geselecteerd die gebruikt werden bij een hedonisch sensorisch 
onderzoek. Bij dit sensorisch onderzoek werd telkens het originele product vergeleken met het 
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ontwIkkelIng van 
drempelverlagende 
snacks en hedonI-
sche sensorIsche 
analyse

Ondanks de interessante eigenschappen die 
insecten hebben voor menselijke consump-
tie is de drempel in de Westerse wereld om 
deze effectief te consumeren hoog(4, 25). Om 
deze drempel te verlagen is het mogelijk om 
de nutriënten,zoals bijvoorbeeld de eiwitten, 
te extraheren en deze te verwerken in voe-
dingsmiddelen. Een andere mogelijkheid is 
deze insecten onherkenbaar te verwerken in 
de voeding. Ook al worden beide strategieën 
toegepast in Lab4Food, in deze tekst beper-
ken we ons tot de resultaten van een eindwerk 
uitgevoerd door Nathalie Van Gorp over de 
ontwikkeling van insectensnacks waarin meel-
wormen en sprinkhanen onherkenbaar werden 
verwerkt(21).

Voor dit onderzoek werden een elftal eenvou-
dige en erg gesmaakte snacks geselecteerd. 
Van deze snacks werd telkens een variant aan-
gemaakt met insecten. Deze insecten werden 
ofwel extra toegevoegd aan de snack ofwel 
werd een ingrediënt vervangen door meel-
wormen of sprinkhanen. Uit deze elf snacks 
werden er drie (amandelgebak met bavarois, 
pestowrap (figuur 1) en minipizza) geselecteerd 
die gebruikt werden bij een hedonisch senso-
risch onderzoek. Bij dit sensorisch onderzoek 
werd telkens het originele product vergeleken 
met het product dat de insecten bevat (figuur 
2). De 64 proefpersonen die aan het onderzoek 
deelnamen wisten op voorhand dat er insecten 
in de snacks verwerkt werden, we kunnen hier 
spreken van een lekenpanel.

De producten werden gepresenteerd in het 
sensorisch proeflokaal van Lab4Food. De 
proefpersonen mochten op voorhand gedu-
rende minstens één uur niet roken, geen kof-
fie drinken of voeding met een uitgesproken 
smaak eten. Tijdens de testen mochten de pa-
nelleden de mond spoelen met water. De hap-
jes werden voorzien van een getal bestaande 
uit drie toevallig gekozen cijfers om de invloed 
van de codes te minimaliseren.

De vragenlijst die aan de panelleden werd voor-
gelegd bestond uit drie delen. De vragen in deel 
1 en 3 werden voorafgaand en na afloop van 
de sensorische analyse gesteld. Deel twee was 
de sensorische analyse zelf. Uit deel 1 van het 
onderzoek blijkt dat het merendeel van de pa-
nelleden (62%) nog nooit insecten gegeten had 
en dat de leeftijdscategorie van 20 tot 29 jarigen 
oververtegenwoordigd is. Dit laatste is niet onver-
wacht en te wijten aan het feit dat het onderzoek 
in een hogeschoolomgeving uitgevoerd werd. Er 
namen geen vegetariërs deel aan het onderzoek.

Uit deel 1 van het onderzoek blijkt dat 38% 
van de panelleden omwille van ecologische 
aspecten insecten wil eten, 37% geeft gezond-
heidsredenen aan. Een kleine minderheid (9%) 
geeft de kostprijs aan als reden om insecten 
te eten, terwijl 9% van de proefpersonen aan-
geeft insecten te willen eten uit nieuwsgierig-
heid. Na afloop van het sensorisch onderzoek 
geeft weerom zo’n 35% van de panelleden aan 
insecten te willen eten vanuit ecologisch stand-
punt of omwille van het gezondheidsaspect. 
18% geeft echter ook aan insecten te willen 
eten omwille van de smaak.

Uit de sensorische test van het eerste hapje, 
het amandelgebak met een bavarois van fram-

bozen, blijkt dat de meeste panelleden zowel 
het hapje met als zonder insecten lekker tot 
zeer lekker vinden (figuur 3: links). Ook wat 
betreft het uitzicht vinden de panelleden dat er 
geen verschil is tussen beiden. Ze zien er even 
smakelijk uit ondanks het feit dat het gebak 
met insecten donkere stukjes sprinkhaan be-
vat. Verder vinden de proefpersonen het hapje 
zonder sprinkhanen zoeter dan het hapje met 
sprinkhanen. Wat betreft de nasmaak lopen 
de meningen uiteen. Iets meer dan 80% van 
de proefpersonen vindt de nasmaak zoet voor 
beide gebakjes. Er is echter ook een kleine 
groep (10%) die aangeeft een bittere nasmaak 
te ervaren in het gebak met sprinkhanen. Dit is 
echter geen probleem aangezien de nasmaak 
van het gebak met sprinkhaan door 48% van 
de proefpersonen als aangenaam wordt erva-
ren en door 50% als neutraal. Daarnaast er-
varen de proefpersonen het hapje met sprink-
hanen als stevig terwijl het origineel eerder als 
smeltend in de mond werd omschreven. Door 
de toevoeging van de insecten wordt het hapje 
dus minder luchtig en steviger. Eenzelfde trend 
werd vastgesteld bij de beoordeling van de 
structuur. Het gebakje met sprinkhanen wordt 
minder zacht, mals, kleverig en deegachtig 
genoemd en meer brokkelig, korrelig, vezelig, 
krokant, vast en kruimelig. De meerderheid 
vindt deze structuur aangenaam.

De proefpersonen vinden het tweede hapje, 
de pestowrap, eerder hartig. Over de nasmaak 
zijn de panelleden het niet helemaal eens, maar 
meer dan 70% ervaart deze als zouter. Deze 
zoute smaak wordt veroorzaakt door de Par-
mezaanse kaas die gebruikt werd in de wrap. 
Bovendien zijn er meer proefpersen die de wrap 
met insecten als zout ervaren dan deze zonder 
insecten. Dit kan verklaard worden door het 

Figuur 1: Pestowrap met meelwormen. Figuur 2: Compartiment voor sensorische testen  
met de geselecteerde hapjes.
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Figuur 1: Pestowrap met meelwormen. Figuur 2: Compartiment voor sensorische 
testen met de geselecteerde hapjes. 

De producten werden gepresenteerd in het sensorisch proeflokaal van Lab4Food. De 
proefpersonen mochten op voorhand gedurende minstens één uur niet roken, geen koffie 
drinken of voeding met een uitgesproken smaak eten. Tijdens de testen mochten de 
panelleden de mond spoelen met water. De hapjes werden voorzien van een getal bestaande 
uit drie toevallig gekozen cijfers om de invloed van de codes te minimaliseren. 

De vragenlijst die aan de panelleden werd voorgelegd bestond uit drie delen. De vragen in deel 
1 en 3 werden voorafgaand en na afloop van de sensorische analyse gesteld. Deel twee was de 
sensorische analyse zelf. Uit deel 1 van het onderzoek blijkt dat het merendeel van de 
panelleden (62%) nog nooit insecten gegeten had en dat de leeftijdscategorie van 20 tot 29 
jarigen oververtegenwoordigd is. Dit laatste is niet onverwacht en te wijten aan het feit dat het 
onderzoek in een hogeschoolomgeving uitgevoerd werd. Er namen geen vegetariërs deel aan 
het onderzoek. 

Uit deel 1 van het onderzoek blijkt dat 38% van de panelleden omwille van ecologische 
aspecten insecten wil eten, 37% geeft gezondheidsredenen aan. Een kleine minderheid (9%) 
geeft de kostprijs aan als reden om insecten te eten, terwijl 9% van de proefpersonen 
aangeeft insecten te willen eten uit nieuwsgierigheid. Na afloop van het sensorisch onderzoek 
geeft weerom zo’n 35% van de panelleden aan insecten te willen eten vanuit ecologisch 
standpunt of omwille van het gezondheidsaspect. 18% geeft echter ook aan insecten te willen 
eten omwille van de smaak. 

Uit de sensorische test van het eerste hapje, het amandelgebak met een bavarois van 
frambozen, blijkt dat de meeste panelleden zowel het hapje met als zonder insecten lekker tot 
zeer lekker vinden (figuur 3: links). Ook wat betreft het uitzicht vinden de panelleden dat er 
geen verschil is tussen beiden. Ze zien er even smakelijk uit ondanks het feit dat het gebak 
met insecten donkere stukjes sprinkhaan bevat. Verder vinden de proefpersonen het hapje 
zonder sprinkhanen zoeter dan het hapje met sprinkhanen. Wat betreft de nasmaak lopen de 
meningen uiteen. Iets meer dan 80% van de proefpersonen vindt de nasmaak zoet voor beide 
gebakjes. Er is echter ook een kleine groep (10%) die aangeeft een bittere nasmaak te 
ervaren in het gebak met sprinkhanen. Dit is echter geen probleem aangezien de nasmaak van 
het gebak met sprinkhaan door 48% van de proefpersonen als aangenaam wordt ervaren en 
door 50% als neutraal. Daarnaast ervaren de proefpersonen het hapje met sprinkhanen als 
stevig terwijl het origineel eerder als smeltend in de mond werd omschreven. Door de 
toevoeging van de insecten wordt het hapje dus minder luchtig en steviger. Eenzelfde trend 
werd vastgesteld bij de beoordeling van de structuur. Het gebakje met sprinkhanen wordt 
minder zacht, mals, kleverig en deegachtig genoemd en meer brokkelig, korrelig, vezelig, 
krokant, vast en kruimelig. De meerderheid vindt deze structuur aangenaam. 
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hogere zoutgehalte van de meelwormen (53,7 
mg/100g) in vergelijking met de pijnboompitten 
(2 mg/100g) die vervangen worden. Uit de be-
vraging over het mondgevoel is af te leiden dat 
het hapje zonder insecten als vetter, sappiger 
en meer smeltend wordt ervaren. Dit is niet on-
logisch aangezien het hapje ook meer olijfolie 
bevat. Toch vinden de panelleden dat het hapje 
met insecten een iets beter mondgevoel geeft 
dan dit zonder insecten.

De minipizza wordt als lekker tot zeer lekker 
(figuur 3, rechts), hartig en met een zoute na-
smaak ervaren. Meer proefpersonen beoordeel-
den de nasmaak van het hapje met insecten als 
zout dan het hapje zonder insecten. Op basis 
van het zoutgehalte in de minipizza zou echter 
het tegenovergestelde verwacht worden aan-
gezien het gemengd gehakt een hoger gehalte 
aan zout heeft dan de vervangende meelwor-
men (64mg/100g tegenover 54 mg/100g). Ook 
wat betreft het mondgevoel werden andere re-
sultaten bekomen dan verwacht. Beide hapjes 
zijn stevig en sappig volgens de panelleden, 
maar meer proefpersonen vonden het hapje 
met meelwormen vetter dan dit met gehakt. Het 
gehakt bevat echter meer vet dan de meelwor-
men. Toch hebben de proefpersonen het mond-
gevoel en de structuur van de minipizza’s met 
meelwormen als aangenamer beoordeeld.

Uit dit sensorisch onderzoek blijkt duidelijk dat 
de verschillende hapjes met insecten positief 
beoordeeld werden. De panelleden merkten 
amper het verschil tussen de hapjes met of 
zonder insecten (zie figuur 4). Hieruit kan ge-
concludeerd worden dat het mogelijk is om 

hapjes te maken op basis van insecten die 
door de consument als “gewoon” worden er-
varen. Dit werkt drempelverlagend waardoor 
consumenten kunnen wennen aan het idee om 
insecten te consumeren.

vooruItzIchten

Op een paar uitzonderingen na (meikeversoep, 
karmijn afkomstig van schildluizen, …) staat het 
gebruik van insecten in voeding in de westerse 
wereld momenteel nog in haar kinderschoe-
nen(14). De westerse fobie voor insecten speelt 
hierin een belangrijke rol. Bovenstaande resul-
taten geven echter aan dat opname van insec-
ten in voeding wordt aanvaard door de wes-
terse consument wanneer ze verwerkt worden 
in uitgekiende kant en klare snacks. Hierbij is 
het belangrijk dat het uitzicht, de smaak, het 

Figuur 3: Beoordeling van de smaak van amandelgebak met bavarois (links) en minipizza (rechts)  
op een schaal van 1 tot 10: 1 = niet lekker, 10 = erg lekker.
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De proefpersonen vinden het tweede hapje, de pestowrap, eerder hartig. Over de nasmaak 
zijn de panelleden het niet helemaal eens, maar meer dan 70% ervaart deze als zout. Deze 
zoute smaak wordt veroorzaakt door de Parmezaanse kaas die gebruikt werd in de wrap. 
Bovendien zijn er meer proefpersen die de wrap met insecten als zout ervaren dan deze 
zonder insecten. Dit kan verklaard worden door het hogere zoutgehalte van de meelwormen 
(53,7 mg/100g) in vergelijking met de pijnboompitten (2 mg/100g) die vervangen worden. Uit 
de bevraging over het mondgevoel is af te leiden dat het hapje zonder insecten als vetter, 
sappiger en meer smeltend wordt ervaren. Dit is niet onlogisch aangezien het hapje ook meer 
olijfolie bevat. Toch vinden de panelleden dat het hapje met insecten een iets beter 
mondgevoel geeft dan dit zonder insecten. 

De minipizza wordt als lekker tot zeer lekker (figuur 3, rechts), hartig en met een zoute 
nasmaakervaren. Meer proefpersonen beoordeelden de nasmaak van het hapje met insecten 
als zout dan het hapje zonder insecten. Op basis van het zoutgehalte in de minipizza zou 
echter het tegenovergestelde verwacht worden aangezien het gemengd gehakt een hoger 
gehalte aan zout heeft dan de vervangende meelwormen (64mg/100g tegenover 54 
mg/100g). Ook wat betreft het mondgevoel werden andere resultaten bekomen dan verwacht. 
Beide hapjes zijn stevig en sappig volgens de panelleden, maar meer proefpersonen vonden 
het hapje met meelwormen vetter dan dit met gehakt. Het gehakt bevat echter meer vet dan 
de meelwormen. Toch hebben de proefpersonen het mondgevoel en de structuur van de 
minipizza’s met meelwormen als aangenamer beoordeeld. 

  

Figuur 3: Beoordeling van de smaak van amandelgebak met bavarois (links) en minipizza (rechts) op 
een schaal van 1 tot 10: 1 = niet lekker, 10 = erg lekker. 

Uit dit sensorisch onderzoek blijkt duidelijk dat de verschillende hapjes met insecten positief 
beoordeeld werden. De panelleden merkten amper het verschil tussen de hapjes met of zonder 
insecten (zie figuur 4). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het mogelijk is om hapjes te 
maken op basis van insecten die door de consument als “gewoon” worden ervaren. Dit werkt 
drempelverlagend waardoor consumenten kunnen wennen aan het idee om insecten te 
consumeren. 

mondgevoel en de textuur van de snacks door 
de consument als “gewoon” worden ervaren.

Deze onderzoeksresultaten smaken duidelijk 
naar meer. Omdat insecten perfect als duurzame 
vleesvervanger kunnen dienen kan er bijvoor-
beeld een vleesvervanger op basis van insecten 
ontwikkeld worden. Een andere mogelijkheid is 
de ontwikkeling van meer exquise snacks waar-
door consumenten insecten bij de delicatessen 
indelen. Door hun gunstige samenstelling zou-
den insecten ook in sportsnacks kunnen worden 
verwerkt. Een totaal andere werkwijze is het ge-
bruik van eiwitextracten afkomstig van insecten 
als additief in voedingsmiddelen.

Dit onderzoek wordt zeker verder gezet. Hope-
lijk kunnen we op deze manier met Lab4Food 
een steentje bijdragen tot een bredere accep-
tatie van entomofagie in Europa.

Figuur 4: Vergelijking resultaten sensorische analyses.Nasmaak: zuur, zout,  
bitter en zoet: Percentage aan panelleden dat de aangegeven smaak ervaart.  

Uitzicht en smaak: 0 slecht, 100 goed. Hartigheid: 0 niet hartig, 100 erg hartig.
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Figuur 4: Vergelijking resultaten sensorische analyses.Nasmaak: zuur, zout, bitter en zoet: Percentage 

aan panelleden dat de aangegeven smaak ervaart. Uitzicht en smaak: 0 slecht, 100 goed. 
Hartigheid: 0 niet hartig, 100 erg hartig. 

Vooruitzichten 

Op een paar uitzonderingen na (meikeversoep, karmijn afkomstig van schildluizen, …) staat 
het gebruik van insecten in voeding in de westerse wereld momenteel nog in haar 
kinderschoenen(14). De westerse fobie voor insecten speelt hierin een belangrijke rol. 
Bovenstaande resultaten geven echter aan dat opname van insecten in voeding wordt 
aanvaard door de westerse consument wanneer ze verwerkt worden in uitgekiende kant en 
klare snacks. Hierbij is het belangrijk dat het uitzicht, de smaak, het mondgevoel en de 
textuur van de snacks door de consument als “gewoon” worden ervaren. 

Deze onderzoeksresultaten smaken duidelijk naar meer. Omdat insecten perfect als duurzame 
vleesvervanger kunnen dienen kan er bijvoorbeeld een vleesvervanger op basis van insecten 
ontwikkeld worden. Een andere mogelijkheid is de ontwikkeling van meer exquise snacks 
waardoor consumenten insecten bij de delicatessen indelen. Door hun gunstige samenstelling 
zouden insecten ook in sportsnacks kunnen worden verwerkt. Een totaal andere werkwijze is 
het gebruik van eiwitextracten afkomstig van insecten als additief in voedingsmiddelen. 

Dit onderzoek wordt zeker verder gezet. Hopelijk kunnen we op deze manier met Lab4Food 
een steentje bijdragen tot een bredere acceptatie van entomofagie in Europa. 
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WETGEVING
Op grond van een evaluatie van de huidige 
wetenschappelijke litteratuur, is de HGR van 
mening dat de toename van het cardiovascu-
lair risico en het risico op het ontwikkelen van 
metabole veranderingen (bv. diabetes) duidelijk 
in verband staat met het verbruik van bepaalde 
verzadigde vetzuren (VVZ) en door de industrie 
geproduceerde transvetzuren (TVZ). 
Hierbij vestigt de HGR de aandacht op het feit 
dat een duidelijk onderscheid dient gemaakt 
te worden tussen natuurlijke TVZ van dierlijke 
oorsprong (waarvan het verbruik beperkt is en 
die, voor zover bekend, geen significante weer-
slag op de gezondheid hebben) en de TVZ 
geproduceerd langs fysisch-chemische weg 
en dat zowel opzettelijk (chemische hydroge-
natie) als toevallig bij technologische behan-
delingen (voorgestelde benaming: “industriële 
oorsprong”). De profielen (identiteit en relatieve 
verhouding van de verschillende isomeren) zijn 
immers zeer verschillend bij TVZ van dierlijke 
oorsprong en TVZ van industriële oorsprong. 
De HGR beveelt aan het verbruik van TVZ 

van industriële oorsprong zoveel mogelijk 
te beperken. Deze TVZ zouden niet meer 
dan 2 g per 100 g olie of vet mogen bedra-
gen, zodat hun inname tot < 1 % van de 
totale energiebehoefte zou beperkt worden.
De HGR stelt ook voor om de geconjugeerde 
linolzuren (CLA) op specifieke wijze in aanmerk-
ing te nemen, want de effecten ervan zijn naar 
alle waarschijnlijkheid heel anders dan de effec-
ten van enkelvoudig onverzadigde of niet ge-
conjugeerde TVZ. Voedingssupplementen op 
basis van chemisch geproduceerde geconju-
geerde linolzuren worden heel sterk afgeraden. 
De HGR legt de nadruk op het belang van het 
vervangen van TVZ door oliën of vetten die geen 
hoog gehalte aan bepaalde VVZ (zoals palmi-
tine-, myristine- en laurinezuur) bevatten. Een 
groot verbruik van deze VVZ verhoogt immers 
de LDL-cholesterolconcentratie en vergroot 
daardoor het cardiovasculair risico. In die con-
text legt de HGR zich toe op het uitwerken van 
een advies over het groeiende en zorgwekkende 
gebruik van palmolie in vele voedingsmiddelen. 

De beste opties voor de volksgezondheid zijn het 
vervangen van TVZ door oliën of vetten rijk aan 
OVZ van het cis-type (bv. oliezuur van olijfolie) of 
aan stearinezuur (vlug omgezet in oliezuur). 
De HGR is tevens van mening dat een bin-
dende wetgeving doeltreffender is dan over-
leg met de industrie of inhoudsindicaties op de 
etikettering. Het voorbeeld van Denemarken 
suggereert bovendien dat de bijna verdwijning 
van TVZ van industriële oorsprong beperkte 
economische gevolgen heeft. Bijgevolg, bev-
eelt de HGR het verbod aan op de verkoop van 
voedingsmiddelen met meer dan 2 g TVZ per 
100 g olie of vet. 
De HGR bracht ook een advies uit over de 
veiligheid van oliën en heeft voorgesteld 
de huidige aanbevelingen voor het verbruik van 
n-3- en n-6-vetzuren te herzien. Advies hierov-
er wordt verwacht in 2013.

Meer informatie en volledige tekst van het ad-
vies vindt u op www.hgr-css.be

nIeuw advIes transvetzuren  
van hgr
Publicatie van de Hoge Gezondheidsraad nr. 8666, betreffende transvetzuren van industriële oorsprong


