
plantaardige eiwitten door haar kennis en 
ervaring op het gebied van ‘groene eiwit’-
verwerking ter beschikking te stellen aan 
producenten van voedselingrediënten. Sic-
caDania-experts kunnen eiwit-extractiepro-
cessen ontwerpen die aansluiten bij de spe-
ci�eke wensen van klanten. Tevens kunnen 
klanten (deel)processen testen in SiccaDa-
nia’s Innovation Center in Kopenhagen, De-
nemarken. Deze ultramoderne faciliteit be-
schikt over apparatuur voor kleinschalige 
producties, op basis waarvan kan worden 
opgeschaald naar industriële capaciteiten. 

Expertise
Met de overnames van NivobaHovex en 
VTK (Van Tongeren Kennemer) hee� Sic-
caDania toegang gekregen tot tientallen 
jaren ervaring in de procesindustrie en 
hoogwaardige technologieën. De combi-
natie hiervan levert de expertise voor de 
ontwikkeling van duurzame eiwit-extrac-
tieprocessen voor een breed scala aan 
plantaardige bronnen. A�ankelijk van het 
gewenste eindproduct en de doelgroep le-
vert SiccaDania steeds op maat gemaakte, 
duurzame oplossingen voor de productie 

SiccaDania helpt voedselproducenten 
met de ontwikkeling van processen 
voor de extractie van plantaardige ei-
witten uit grondsto�en zoals fababo-
nen, quinoa en diverse erwtensoorten. 
Hiertoe kunnen ook de test-faciliteiten 
worden ingezet van SiccaDania’s Inno-
vation Center in Denemarken.

De mondiale vraag naar voedsel groeit jaar-
lijks exponentieel en daarmee neemt ook 
de zorg toe over de impact van de intensie-
ve landbouw en vleesindustrie op het mili-
eu en het klimaat. Wereldwijd ontstaat het 
bewustzijn dat meer moet worden ingezet 
op de productie van plantaardige eiwitten; 
daarvoor zijn minder grondsto�en, energie 
en land nodig. Consumenten kiezen boven-
dien steeds meer voor gezond voedsel, in 
het besef dat ze beter af zijn met plantaar-
dige dan dierlijke eiwitten. De snel in popu-
lariteit toenemende vleesvervangers doen 
dan ook de vraag naar plantaardige grond-
sto�en en eiwitten toenemen. 

‘Groene eiwit’-verwerking
SiccaDania speelt in op de opkomst van 

One-In-All-Out
SiccaDania is een full-service technolo-
gieleverancier voor de realisatie van een 
duurzame en ef�ciënte productie van een 
breed scala op plantaardige eiwitten geba-
seerde voedingsmiddelen. Met haar unie-
ke One-In-All-Out concept staat SiccaDania 
in voor het gehele project van eiwitextrac-
tie; van procesontwerp tot de inbedrijfstel-
ling en het onderhoud van de installaties. 
Het primaire doel is om voor klanten nieu-
we, duurzame plantaardige eiwitproducten 
te creëren.

SiccaDania voor plantaardige 
eiwit-extractieprocessen
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van hoogwaardige eiwitten, zowel in natte 
als droge vorm.

Functionaliteit
De functionaliteit van de geproduceerde 
eiwitten is grotendeels a�ankelijk van de 
set-up van het extractieproces en de samen-
stelling van de grondstof, met name met be-
trekking tot de aanwezige eiwitten en ande-
re componenten (zoals zetmeel en vezels). 
Ook bepaalt het extractieproces de smaak, 
kleur en oplosbaarheid van de eiwitten. 
Het realiseren van de juiste oplossingen in 
deze snel veranderende markt komt neer op 
expertise, de juiste strategie en bekwame 
technologiepartners.

Duurzaam proces
Met eiwitextractie als een van de kerncom-
petenties van SiccaDania kunnen klanten 
rekenen op een optimale procesoplossing. 
Hierbij gaat het niet alleen om de produc-
tie van een hoogwaardig eiwit, maar ook 
om een duurzaam, energiezuinig bedrijf. 
Water wordt zoveel mogelijk gerecycleerd 
en nevenstromen verwerkt om de totaalop-
brengst te maximaliseren.
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