
van deze voedingsmiddelen te bepalen. Louter afgaan op deze terminologie en de bijhorende 

calorieberekeningen kan de werkelijke vet- en koolhydraatwaarde in veel producten onderschatten.

Nutrilab wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van dit soort misvattingen over vetten en 

koolhydraten en heeft zodoende suiker- (tagatose) en vetvervangers (fatmimics) ontwikkeld die 

voedingsproducenten de mogelijkheid bieden om voedingsproducten aan te bieden met een heerlijke 

smaak en textuur, maar zonder de buitensporige hoeveelheid calorieën. Zo combineert tagatose enkele 

belangrijke troeven: een zeer laag caloriegehalte, van natuurlijke oorsprong, geschikt voor diabetici, geen 

risico op tandbederf, een prebiotische werking en geschikt voor baktoepassingen.  

Door voortdurende verbetering aan de conversie- en extractieprocessen en het toepassen van de 

principes van procesintensificatie, slaagt het bedrijf erin wereldwijd tegen competitieve voorwaarden 

neutraceuticals te leveren.

Ook de grondstof is hernieuwbaar en van belang. Vroeger werd tagatose slechts op een chemische 

manier geproduceerd door Arla Foods Ingredients, maar omwille van de vorming van bijproducten en de 

hoge kosten van de waterbehandeling en zuivering was de productiekost te hoog. Arla besloot in 2006 de 

productie van tagatose stop te zetten.

Nutrilab heeft een enzymatisch proces ontwikkeld. Daarbij wordt tagatose geproduceerd vertrekkende 

van lactose, dat aanwezig is in weipermeaat, een ‘afval’product van de kaasmakerij. Tijdens de eerste 

etappe wordt de lactose uit de wei gehydrolyseerd op een enzymatische manier en gesplitst in glucose 

en galactose door gebruik te maken van een lactase (enzym), een β-galactosidase. Na de scheiding van 

deze twee suikers wordt de galactose flux omgezet in tagatose door gebruik te maken van een ander 

enzym: de L-arabinose isomerase.  Door middel van kristallisatie bekomt men uiteindelijk zuivere 

tagatosekristallen, klaar voor verwerking in tal van voedingstoepassingen zoals confituur, chocopasta, 

koekjes, chocolade, dranken en zuivelproducten. 

Grete Remen, CEO Damhert Nutrition Group: “Gezien de 

welvaartskwalen van onze Westerse maatschappij zal de rol van

functionele voeding almaar aan belang winnen. Belangrijk is daarom 

dat de overheid, de kennisinstellingen en de ondernemingen, actief in 

biotechnologie en duurzame fijnchemie, hand in hand gaan om te 

anticiperen en in te pikken op dergelijke tendensen en innovaties.”

Website: www.nutrilab.be en www.damhert.be

Het volledige profiel kan u bekijken in onze cleantech gids.  

top

Eco Treasures is gespecialiseerd in het extraheren van waardevolle producten (individuele

verbindingen of mengsels) uit voornamelijk natuurlijke grondstoffen. Eco Treasures is een relatief jong 

bedrijf, opgericht 2006, en kiest resoluut voor het valoriseren van nevenstromen uit andere sectoren. De 

core technology is de extractie via superkritische CO , maar Eco Treasures past ook andere

extractietechnologieën toe. De focus ligt echter op het gebruik van groene solventen. 

Eco Treasures vermarkt een beperkt aantal eigen producten, het resultaat van valorisatie van heel 

specifieke nevenstromen, maar richt zich vooral op derde partijen die meer waarde uit hun nevenstromen 

willen halen.

De kringloop heropenen

Heel veel aandacht, energie en geld gaat naar het omzetten van biomassa in energie. Voor Eco

2

pagina 5 van 11Nieuwsbrief mei 2013: Duurzame fijnchemie#bedrijvenindekijker

4/06/2013http://www.fca.be/NL/Nieuws/Pages/Nieuwsbriefmei2013DuurzameFijnchemie.aspx



Treasures is dit echter maar een (noodzakelijk?) eindpunt van een reeks conversiestappen en niet dè 

stap om nevenstromen te valoriseren. Eco Treasures pleit integendeel voor het heropenen van de 

kringloop en stelt ook expertise beschikbaar voor andere bedrijven om dit samen te realiseren. 

In de meeste nevenstromen zitten nog wel waardevolle groepen moleculen en/of verbindingen. Meestal 

echter in kleine concentraties. Voor de meeste bedrijven echter zit de toegevoegde waarde van deze 

stoffen buiten de sector die hun normale habitat is. Logisch dat ze vaak de mogelijkheden ervan niet 

kennen, niet meteen overtuigd zijn, laat staan weten hoe zulk een project op te starten. 

Het is echter een goede reflex om, alvorens de nevenstromen (biomassa) om te zetten in gas (waarbij 

deze moleculen verloren gaan door de latere verbranding) ze eerst de ‘extractiefabriek’ te laten passeren. 

Het extraheren van deze kleine hoeveelheid hoogwaardige producten vermindert de calorische waarde 

van de oorspronkelijke stroom nauwelijks en kan voor heel wat toegevoegde waarde zorgen.

Eco Treasures biedt haar klanten een volledige service aan in zulke  projecten te helpen: het potentieel 

van de nevenstroom, de noodzakelijke testen op labo- en pilootschaal, de industriële oplossing. Dit kan 

gaan van het volledig overnemen van een nevenstroom tot het in contractdienst extraheren van de

waardevolle bestanddelen waarna alles terugkeert naar de klant.

Internationalisatie

Van bij het begin heeft Eco Treasures gekeken naar het buitenland om zijn missie uit te voeren. In 

tegenstelling tot Vlaanderen heeft men elders meestal nog veel overredingskracht nodig om samen met 

bedrijven op een andere manier naar reststromen te kijken. Het wordt nog steeds gezien als  een zorg 

buiten de kerncompetenties waar men zo weinig mogelijk tijd aan wil besteden. Eco Treasures probeert 

de opportuniteiten te tonen en die zorg samen met de klant om te zetten in economisch haalbare 

projecten. Onze eerste extractie op een nevenstroom was dan ook voor een Frans bedrijf met een 

Vlaamse CEO.

Kris Schatteman, gedelegeerd bestuurder van Eco Treasures : “Innovatie in 

het valoriseren van nevenstromen en het sluiten van de fijnchemische kringloop is 

vooral een ‘mindset’. De natuur had een doel met het bestanddeel dat voor jou 

slechts een nevenstroom is, extrapoleer dit naar de wereld die ons omringt en je 

vindt gegarandeerd een nieuw doel. Als je het kunt beschrijven, kan er ook een 

technologische oplossing  gevonden worden om dit te realiseren.” 

Website: http://www.ecotreasures.be

Het volledige profiel kan u bekijken in onze cleantech gids.
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Komende evenementen

9-13 sept

2013         

FIT Groepszakenreis 'Multisectoraal China' onder leiding van Vlaams

minister-president Kris Peeters - FCA neemt deel aan dit event - zie ook 

rubriek Vlaanderen international" - LET OP : registeren kan tot 14 juni 2013 !

Meer informatie en inschrijving : 

http://www.flanderstrade.be/acties/2013/09/09/Groepszakenreis-Multisectoraal-China?

opendocument

9-10 okt 

2013     

Global Cleantech 100 -  FCA neemt deel aan dit event?  

Schrijf in voor de Global Cleantech 100 Summit en Gala

Washington D.C., 9-10 oktober 2013

Website Global Cleantech 100: http://events.cleantech.com/global100/event-

overview

3-8 nov

2013

Cleantech goes to China Tour - een organisatie van Cleantech Group  

Een organisatie van Cleantech Group 

Meer informatie: http://www.cleantech.com/upcoming-events/china-tour-2013/
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