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Door de stijging van de wereldbevolking neemt de vraag 

naar voedsel en dierlijke eiwitten toe. Dit zorgt voor mon-

diale uitdagingen op het vlak van voedselzekerheid en zet 

het milieu erg onder druk (1; 2). Zoals verwante artikels in 

vorige edities van dit tijdschrift al hebben aangehaald, zou 

entomofagie, of de humane consumptie van insecten, een 

duurzame en nutritioneel gunstige oplossing kunnen bieden 

(3; 4).

Toch stoot de introductie van insecten in ons Westers 

voedingspatroon nog op een aantal knelpunten. Zo bemoei-

lijkt op wetgevend vlak de novel foods-procedure het op de 

markt brengen van insecten en insect-gebaseerde producten 

(5; 6). Daarnaast worden insecten momenteel enkel op 

beperkte schaal geproduceerd, met nadelige gevolgen voor 

de prijs (6). Maar het laatste en wellicht grootste knelpunt 

zijn de consumenten zelf. Er heerst in onze regio immers een 

“bah-factor”wat betreft het eten van insecten. Ze worden 

beschouwd als ziektevectoren en brengen een gevoel van 

afkeer teweeg (7).

Tal van consumentenstudies onderzochten al waar die 

negatieve perceptie van Westerse consumenten vandaan 

komt en hoe deze kan omgebogen worden naar aanvaar-

ding en consumptie van insecten en insect-gebaseerde 

voedingsmiddelen. Vast staat dat rationele argumenten 

inzake duurzaamheid, veiligheid en nutritionele waarde van 

insecten wel kunnen aanzetten tot het proeven van eetbare 

insecten, maar niet voldoende blijken voor de verandering 

van voedingsgewoonten (7; 8). Voedselkeuzes zijn voorna-

melijk sensorisch gestuurd, wat maakt dat een lekker en 

herkenbaar smakenprofiel evenals de onzichtbare verwer-

king van insecten in voedingsmiddelen essentieel zijn voor 

regelmatige consumptie (7; 9; 10).

Bijkomend onderzochten voorgaande studies het markt-

potentieel van insecten en insect-gebaseerde voedings-

middelen. Potentiële consumenten- en productgroepen 

voor een meer succesvolle marktintroductie werden daarbij 

aangeduid. In Vlaanderen zouden voornamelijk (i) mannen 

in de leeftijdscategorie van 18 tot 25 jaar, (ii) die niet ver-
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knocht zijn aan vlees, (iii) die openstaan voor vernieuwing 

in hun eetpatroon en (iv) aandacht hebben voor het milieu 

bij het maken van hun voedselkeuzes meer geneigd zijn om 

insecten te consumeren (11). Sportdranken, sportrepen en 

eiwitpoeder werden daarbij aangegeven als aanvaardbare 

insect-gebaseerde voedingsmiddelen. Productgroepen die 

zeker niet in aanmerking komen, zouden soep, yoghurt en 

desserts zijn (10).

Ontwikkeling en marktintroductie van 
insect-gebaseerde levensmiddelen 
door Westerse voedingsbedrijven

Zowel over de marktintroductie van insect-gebaseerde voe-

dingsmiddelen als over de technische verwerkbaarheid van 

insecten in voedingsmiddelen en de eigenschappen van de 

bekomen producten zijn er bij bedrijven vaak nog onduide-

lijkheden.

ENTOMOFOOD is een Flanders’ FOOD CORNET-project dat 

de toepassing van eetbare insecten in Westerse voedings-

middelen wil faciliteren voor de voedingsindustrie (12). 

Finaal wordt getracht om twee eindresultaten af te leve-

ren. Enerzijds worden duurzame en stabiele halffabricaten 

ontwikkeld en gekarakteriseerd. Meer specifiek worden de 

larven van de kleine meelworm (Alphitobius diaperinus) en 

de meelworm (Tenebrio molitor) onherkenbaar verwerkt tot 

een poeder en een pasta. Anderzijds wordt een strategie 

opgesteld voor het commercialiseren van insect-gebaseerde 

producten.

In dit artikel wordt toegespitst op de resultaten van een 

pilootstudie, uitgevoerd in het kader van ENTOMOFOOD. 

Het doel van deze studie omvatte de ontwikkeling van 

een vermarktbaar en nutritioneel gezond eindproduct met 

onherkenbaar verwerkte insecten op basis van een halffa-

bricaat. In lijn met de potentiële consumenten- en product-

groepen uit voorgaande marktstudies werd geopteerd om 

een sport reep te ontwikkelen met een insectenpoeder als 

ingrediënt. Er werd gewerkt met een poeder van de kleine 

meelworm (Alphitobius diaperinus) en een poeder van de 

meelworm(Tenebrio molitor) (13; 14).

Deze pilootstudie werd uitgevoerd in drie delen. In 

eerste instantie werd gepeild naar de marktrijpheid voor 

een insect-gebaseerde sportreep. Dit gebeurde aan de 

hand van een enquête bij een selectie van Thomas More 

studenten. Vervolgens werd een sportreep ontwikkeld op 

basis van beide insectenpoeders. Om het marktpotentieel 

van de sportrepen te vergroten, werden bij de productont-

wikkeling de criteria voor een gezonde snack in rekening 

gebracht (15). Afsluitend werden, gezien het belang van 

sensorische argumenten voor voedselkeuzes, de ontwik-

kelde sportrepen onderworpen aan een sensorisch onder-

zoek. Via affectietesten werden enerzijds gepeild naar de 

waardering van de kenmerken uitzicht, geur, textuur en 

smaak en anderzijds naar waardering van de sportrepen in 

het algemeen.

Marktrijpheid voor insect-gebaseerde 
sportrepen

Een enquête werd opgesteld om te peilen naar de marktrijp-

heid voor insect-gebaseerde sportrepen en werd afgenomen 

bij een selectie studenten van Thomas More Campus Geel 

en Turnhout. De selectie was gebaseerd op basis van de 

kenmerken van potentiële consumenten uit de literatuur, 

waaronder leeftijd, geslacht en sportbeoefening. Concreet 

werd geopteerd voor studenten uit de eerste fase van de 

opleiding Ergotherapie en studenten uit de tweede fase van 

de opleidingen Bouw en Sport & Bewegen.

In totaal hebben 274 studenten uit de opleidingen 

Bouw, Ergotherapie en Sport & Bewegen de enquête beant-

woord. De gemiddelde leeftijd van de respondenten uit de 

drie opleidingen schommelde tussen 18,6 en 20,5 jaar. De 

kenmerken geslacht en sportbeoefening varieerden sterk 

naargelang de opleiding. Zo waren er meer mannelijke res-

pondenten in de opleiding Bouw (87%) dan in de opleiding 

Sport & Bewegen (61%) en Ergotherapie (21%). Verder 

bevatte de opleiding Sport & Bewegen meer sportende 

respondenten (98%) dan de opleiding Bouw (66%) en 

Ergotherapie (62%).

Op de vraag of ze insect-gebaseerde voedingsmiddelen 

zouden proeven antwoordden meer respondenten uit de 

opleidingen Bouw (62,9%) en Sport & Bewegen (64,4%) 

“ja” ten opzichte van respondenten uit de opleiding Ergo-

therapie (31,1%). Bijkomend werd gepolst naar welke ken-

merken studenten belangrijk vinden bij insect-gebaseerde 

sportrepen. Smaak, uitzicht, onzichtbare verwerking van 

insecten en textuur werden daarbij aangeduid als meest 

belangrijke kenmerken, daar waar aan kostprijs, voedings-

waarde en verpakking minder belang werd gehecht (zie 

Figuur 1).
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Figuur 1. Kenmerken van insect-gebaseerde sportrepen waaraan 

respondenten belang hechten, uitgedrukt in percentage responden-

ten per opleiding.

Uit deze resultaten blijkt dat er een markt bestaat voor 

insect-gebaseerde sportrepen, voornamelijk bij jonge man-

nelijke en/of sportieve studenten uit de opleidingen Bouw 

en Sport & Bewegen. Deze bevindingen zijn in lijn met de 

literatuur, waar jonge mannen uit de leeftijdscategorie van 

18 tot 25 jaar worden aangeduid als potentiële consumenten 

van insecten en insect-gebaseerde voedingsmiddelen (11). 

Verder wordt ook het sensorisch belang van insect-gebaseer-

de voedingsmiddelen bevestigd (7; 10). De respondenten 

duidden namelijk smaak, uitzicht, onherkenbare verwerking 

van insecten en textuur aan als belangrijkste kenmerken van 

insect-gebaseerde sportrepen, in tegenstelling tot kostprijs, 

voedingswaarde en verpakking.

Ontwikkeling van insect-gebaseerde 
sportrepen

De ontwikkeling van de insect-gebaseerde sportrepen 

gebeurde op basis van bestaande recepten van eiwitrijke 

sportrepen. Bij de bereiding werd het eiwitpoeder ver-

vangen door het insectenpoeder en het recept waar nodig 

bijgesteld. Het recept dat de criteria voor een gezonde snack 

het best benaderde, werd weerhouden. De ingrediënten van 

het finale recept waren quinoa, gedroogde dadels, insecten-

poeder, agavesiroop, volkoren tarwebloem, zonnebloemolie, 

gedroogde cranberries, gedroogde rozijnen, amandelen, 

lijnzaad, amandelextract en zout. Aan de hand van dit recept 

werden dan twee sportrepen bereid, één met het poeder 

van de kleine meelworm en één met het poeder van de 

meelworm.

De nutritionele samenstelling van de eigen sportrepen 

werd berekend met behulp van het softwareprogramma 

Evry en per portie van 50 g weergegeven in Tabel 1. Daar-
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Tabel 1. Vergelijking van de nutritionele samenstelling per portie van de eigen insect-gebaseerde sportrepen met insect-gebaseerde spor-

trepen die reeds op de markt zijn.

Eigen sportreep 
(poeder kleine 

meelworm)

Eigen sportreep 
(poeder meel-

worm)

Bestaande reep 1
(poeder krekel) 

(16)

Bestaande reep 2
(poeder krekel) 

(17)

Portie (g) 50 50 50 60

Energie (kcal) 155,3 151,5 190 260

Vetten (g) 5,1 4,9 8 16

Verzadigde vetzuren (g) 0,9 0,7 2 1,5

Koolhydraten (g) 20,7 20,5 26 23

Suikers (g) 12,2 12,1 13 14

Voedingsvezels (g) 2,3* 2,5* 6 6

Eiwitten (g) 5,5 5,3 6 10

Natrium (mg) 1,3* 1,3* 40 35

Noot: * = mogelijk onnauwkeurige data
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naast werden de voedingswaarden vergeleken met deze 

van insect-gebaseerde sportrepen die al op de markt zijn.

Er konden slechts twee bestaande sportrepen gevonden 

worden (16; 17). Beide sportrepen bevatten onherkenbaar 

verwerkte krekels.

Uitgaande van de voedingswaarden kan gesteld wor-

den dat de eigen insect-gebaseerde sportrepen, mits een 

dubbele portie, uitermate geschikt zijn als sportsnack bij 

krachttraining alsook na duurinspanningen. De combinatie 

koolhydraten en hoogwaardige eiwitten maakt de sportre-

pen geschikt voor een sneller spierherstel. De koolhydraten 

stimuleren namelijk het hormoon insuline, wat op zijn beurt 

de spieren stimuleert om meer aminozuren op te nemen. 

Echter, gezien gemiddeld 50 tot 100 g koolhydraten en 10 

tot 20 g eiwit worden aangeraden voor optimale spierop-

bouw, dient een dubbele portie van de sportrepen genomen 

te worden (18; 19).

Bovendien kennen de zelf ontwikkelde sportrepen een 

ruimere toepassing dan sportvoeding. Volgens de actieve 

voedingsdriehoek mogen eerstekeuzetussendoortjes name-

lijk maximum 150 kcal per portie leveren en verder maxi-

mum 15 g vet, maximum 400 mg natrium en minimum 2 g 

vezels per 100 g bevatten. Gezien één portie van de ontwik-

kelde sportrepen deze nutritionele criteria voor een gezonde 

snack benadert, kunnen ze eveneens worden ingezet als 

tussendoortje in een gezonde, evenwichtige voeding (15).

Het spreekt voor zich dat op deze manier het marktpotenti-

eel van de sportrepen wordt vergroot. De reeds bestaande 

repen (16; 17) benaderen deze criteria niet (zie Tabel 1).

Waardering van insect-gebaseerde 
sportrepen

Het marktpotentieel van de eigen insect-gebaseerde spor-

trepen werd verder ingeschat aan de hand van sensorisch 

onderzoek. Via een hedonisch onderzoek werden de sport-

repen subjectief beoordeeld, afhankelijk van de specifieke 

voorkeur van de panelleden. Via acceptatietesten werd per 

sportreep nagegaan of de panelleden het uitzicht, de geur, 

de textuur en de smaak apprecieerden. Daarna werd via een 

voorkeurstest onderzocht welke van beide sportrepen het 

meest gewaardeerd werd en waarom.

De proefsessies vonden plaats in het sensorisch labo 

van Thomas More/KU Leuven Campus Geel. Omwille van 

praktische redenen werd gewerkt met een intern proefpa-

nel. Zowel werknemers als studenten van Thomas More/

KU Leuven Campus Geel werden uitgenodigd om deel te 

nemen aan het sensorisch onderzoek. In totaal werden 35 

panelleden gerekruteerd. Panelleden met een allergie voor 

schaal- en schelpdieren, huisstofmijt, noten en/of gluten 

werden uitgesloten.

Figuur 2. Proefopstelling bij het sensorisch onderzoek.

De resultaten van het sensorisch onderzoek toonden aan 

dat bijna de helft van het proefpanel (48,6%) het uitzicht 

van beide sportrepen kon waarderen met een score van 

eerder smakelijk tot smakelijk. Toch zijn de meningen van 

de panelleden bij de sportreep op basis van de kleine meel-

worm meer verdeeld, met een neutraal uitzicht als meest 

gegeven antwoord (zie Figuur 3).

Figuur 3. Verdeling van de gegeven antwoorden van het proefpanel 

in verband met het uitzicht van de insect-gebaseerde sportrepen.

De geur van de sportrepen kon slechts door een minder-

heid van het proefpanel, namelijk 25,7% voor de sportreep 

op basis van de kleine meelworm en 40,0% voor de sport-

reep op basis van de meelworm, geapprecieerd worden. 

Anderzijds vonden slechts enkele panelleden de geur van de 

sportrepen echt niet smakelijk. Toch waren de meningen wat 
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betreft de geur van de sportreep op basis van de meelworm 

verdeeld over eerder vies, neutraal en lekker (zie Figuur 4). 

In de gevraagde bijkomende feedback van de panelleden 

werd de chocoladesmaak en –geur van deze sportreep meer-

maals aangehaald. Soms werd deze smaak en geur geap-

precieerd, maar door andere panelleden werd de smaak als 

gebrand en minder smakelijk ervaren. De technische fiche 

van het poeder van de meelworm bevestigt de cacaogeur.

Figuur 4. Verdeling van de gegeven antwoorden van het proefpanel 

in verband met de geur van de insect-gebaseerde sportrepen.

Het mondgevoel van beide sportrepen is volgens onge-

veer de helft van het proefpanel, namelijk 45,7% voor de 

sportreep op basis van de kleine meelworm en 51,4% voor 

de sportreep op basis van de meelworm, eerder aangenaam 

tot aangenaam. Geen enkel panellid vond het mondgevoel 

van de sportrepen onaangenaam (zie Figuur 5).

Figuur 5. Verdeling van de gegeven antwoorden van het proefpanel 

in verband met het mondgevoel van de insect-gebaseerde sportre-

pen.

Figuur 6. Verdeling van de gegeven antwoorden van het proefpanel 

in verband met de appreciatie van de insect-gebaseerde sportre-

pen.

Beide sportrepen werden door de meeste panelleden, 

namelijk 60,0% voor de sportreep op basis van de kleine 

meelworm en 51,4% voor de sportreep op basis van de 

meelworm, eerder lekker tot lekker bevonden (zie Figuur 

6). Op de vraag welk van beide sportrepen het meest 

gewaardeerd werd, antwoordde een kleine meerderheid 

van het proefpanel, namelijk 57%, de sportreep op basis 

van de kleine meelworm en dit voornamelijk omwille van 

de smaak (zie Figuur 7 en 8). Gezien deze sportreep minder 

goed scoorde wat uitzicht en mondgevoel betreft, kan hier-

uit worden afgeleid dat de smaak van de sportreep primeert 

op de andere sensorische eigenschappen. Dit werd tevens 

bevestigd door de resultaten van de enquête en door voor-

gaande consumentenstudies (7; 9; 10).

Figuur 7. Voorkeur van het proefpanel voor één van beide insect-ge-

baseerde sportrepen.
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Figuur 8. Redenen van het proefpanel, doorslaggevend in de keuze 

voor één van beide insect-gebaseerde sportrepen.

Besluit

Er kan besloten worden dat er een markt bestaat voor 

insect-gebaseerde sportrepen en dit voornamelijk bij jonge, 

mannelijke en/of sportieve studenten uit de opleidingen 

Bouw en Sport & Bewegen. Een goede smaak van de sport-

repen wordt daarbij aangeduid als voornaamste kenmerk. 

De combinatie van koolhydraten en hoogwaardige eiwitten 

afkomstig van insecten maakt de ontwikkelde sportrepen 

geschikt als sportsnack bij krachttraining of na duurinspan-

ningen. Bovendien kunnen ze ingeschakeld worden als 

tussendoortje in een gezonde, evenwichtige voeding. Beide 

sportrepen werden, omwille van hun goede smaak, gewaar-

deerd door het sensorisch panel. Gezien voedselkeuzes 

voornamelijk sensorisch gestuurd zijn, is dit belangrijke 

informatie richting een meer regelmatige consumptie van 

insect-gebaseerde producten. 
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