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1. Johdanto 
 
Hyönteisalan tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkan tavoitteena oli kartoittaa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa 
toimivien yritysten toimintaa operatiivisesta ja liiketaloudellisesta näkökulmasta sekä tutustua alan tki-toimintaan ja kou-
lutukseen. Matka suuntautui Hollantiin, joka kuuluu hyönteistalouden kärkimaihin Euroopassa. Vierailukohteet sijaitsivat 
maan eteläosassa Pohjois-Brabantin provinssissa (Kuva 1.). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1. Vierailukohteet sijaitsivat Etelä-Hollannissa Pohjois-Brabantin provinssissa Venhorstissa, Eindhove-
nissa ja Den Boschissa (i.e. 's-Hertogenboschissa). 
 
Matkan toteutuksesta vastasivat MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja- sekä Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen –
hankkeet. Matkanjohtajina toimivat erikoistutkija Susanne Heiska (Luonnonvarakeskus, Luke) ja Growth Manager Eve-
lien Donkers (New Generation Nutrition, NGN). Lisäksi matkalle osallistui kahdeksan em. hankkeiden edustajaa Luon-
nonvarakeskuksesta (Luke), Oulun ammattikorkeakoulusta, Oulun Maa- ja kotitalousnaisista, Tampereen ammattikor-
keakoulusta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta. 
 

2. Matkaohjelma 
 
Matkaohjelmaan kuului neljä vierailukohdetta seuraavasti (tarkempi matkaohjelma matkaraportin liitteenä 1): 

(1) Mittavaan tuotantokapasiteettiin tähtäävä hyönteistuotantolaitos, hyönteislajina jauhopukki (Tenebrio molitor) 
(2) Kokeellinen aquaponics-järjestelmällä toimiva hyönteistuotantolaitos, hyönteislajina jauhopukki (Tenebrio moli-

tor) 
(3) Ammattikorkeakoulu: HAS University of Applied Sciences 

- InsectLab, hyönteislajeina jauhopukki (Tenebrio molitor) ja mustasotilaskärpänen (Hermetia illucens) 
- Asiantuntijaluento InsectLabin toiminnasta ja hyönteistuotannosta 

(4) Hyönteisiä jalostava yritys: New Generation Nutrition (NGN) 
- Asiantuntijaluennot hyönteispohjaisista rehuista, hyönteisten jatkojalostuksesta ja hyönteisalan tiedonväli-

tyksestä 
 

Pohjois-Brabant (Noord-Rabant) on 
maan eteläosassa sijaitseva provinssi, 
jonka pääkaupunki on ’s-Hertogenbosch. 
Provinssissa on 2 512 531 asukasta (Eu-
rostat, 2018) ja sen pinta-ala on 4 913,38 
km2 (14,6 % Hollannin pinta-alasta). Hol-
lannissa Pohjois-Brabant tunnistetaan vah-
vana tki-toimijana, jonka kärkenä on tekno-
logiaosaaminen. (European Commission. 
2019. North Brabant. Haettu 10.6.2019: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-data-
bases/regional-innovation-monitor/base-
profile/north-brabant.)   

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
https://www.luke.fi/henkilosto/susanne-heiska/
https://www.linkedin.com/in/donkersevelien/
https://www.linkedin.com/in/donkersevelien/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/north-brabant
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/north-brabant
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/north-brabant
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3. Vierailukohteiden muistiinpanot 
 
Alaluvuissa 3.1.-3.4. kerrotaan vierailukohteista sekä esittelykierrosten ja asiantuntijaluentojen sisällöistä. Matkaraportin 
liitteinä ovat seuraavat luentomateriaalit: 

- Liite 2. HAS University of Applied Sciences – the specialist university in Agribusiness, Food and Living En-
vironment 

- Liite 3. Insecten kweken (hyönteisten kasvatus) 
- Liite 4. Insects as alternative raw material for use in animal feeds (Marleen Vrij, NGN) 
- Liite 5. Processing of lesser mealworms to obtain a qualitatively safe product, taking into account brown 

colouring and visual properties (Lex Pijnappels, NGN) 
- Liite 6. Work experience placement at NGN – International Food & Agribusiness, year 1 (Matthias Ver-

meulen, HAS University of Applied Sciences) 
 

3.1. Jauhopukin (Tenebrio molitor) tuotantolaitos 
 
Tilalla tuotettiin aiemmin minkkejä, mutta koska turkistuotanto kielletään lähivuosina, tuotantotilat muunnettiin hyönteis-
ten tuotantoon. Jauhopukkiin päädyttiin siksi, että sen tuotannosta ei tule hajuhaittoja ja luvitusprosessi on kevyt. Lisäksi 
yritys kasvattaa ja myy kasvihuonetuotteita. 
  
Jauhopukin tuotanto aloitettiin loppuvuodesta 2018. Tuotannon kasvattaminen nykyiseen volyymiin vei noin puoli vuotta. 
Vasta nyt lisäysaineisto on saatu riittävän suureksi, jotta toukkia voidaan tuottaa isommassa mittakaavassa myös myyn-
tiin. Lisäysvaiheen jälkeen on tavoitteena panostaa myös selektiiviseen jalostukseen.  
 
Yrityksen tärkein tuote on elävä jauhopukintoukka rehutarkoitukseen. Tällä hetkellä tuotantokapasiteetti on noin 2 000 
kg/viikko ja volyymia on tarkoitus kasvattaa edelleen. NGN on tärkein asiakas, mutta toimituksia tehdään myös muille 
toimijoille. Lisäksi uuselintarvikelainsäädäntöä seurataan ja tulevaisuudessa raaka-ainetoimitukset on tavoitteena laajen-
taa myös elintarvikesektorille. Yritykselle maksetaan 3,80-4,50 €/kg valmiita jauhopukin toukkia. 
  
Henkilöstöön kuuluu seitsemän työntekijää, joista osa on osa-aikaisia. Arvio oli, että kasvattamon työt saadaan tehtyä 3-
4 henkilötyövuoden voimin. Omistajilla ja työtekijöillä ei ollut entuudestaan hyönteisalan osaamista. Oppia on saatu 
NGN:n tarjoamana konsultaationa ja lyhyinä koulutuspäivinä. 
  
Tuotantotilat ovat isossa, osastoidussa hallissa. Tiloissa on kaukolämpö ja tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää 
myös esim. aurinkoenergiaa. Kasvatustilat pidetään noin 26°C:n lämpötilassa, mutta kuumalla ilmalla myös kasvatustilo-
jen lämpötila saattaa nousta. Korkeassa lämpötilassa muniminen voi häiriintyä. Tiloissa ei ole erillistä ilmankosteuden 
säätöä, vaan ilmankosteus vaihtelee ulkoilman kosteuden mukaan. Tavoitteena on noin 60 %:n ilmankosteus. Ilmastointi 
on tehokas. Virtauksen suunnittelulla halutaan varmistaa, että lämpötila ja kaasujen konsentraatio ovat tasaiset eri puo-
lilla tuotantotiloja. Kasvatus tapahtuu pimeässä ja valot pidetään päällä vain, kun tiloissa työskennellään.  
  
Kasvatus tapahtuu noin 10 cm korkeissa muovilaatikoissa, joita säilytetään pinottuna pyörällisiin rullakoihin. Rullakkoja 
hankittaessa tehtiin kompromissiratkaisu ja panostettiin rullakoiden jälleenmyytävyyteen käytännöllisyyden kustannuk-
sella. Näin kontrolloitiin riskiä siitä, että ala ei kehitykään odotetulla tahdilla.  
 
Rullakot on asetettu tiiviisti tuotantohallin osastoihin. Kasvatuslaatikoiden pohjalla on kaupallista, mm. maissijauhoa si-
sältävää ja koostumukseltaan karkeaa lesettä muistuttavaa hyönteisten rehua. Rehuvalmistajalla on myös valmius rehun 
kustomointiin asiakkaan toiveiden pohjalta. Kuivan rehun lisäksi tarjotaan tuoretta porkkanaa, josta hyönteiset saavat 
nestettä. Rehua lisätään muutaman päivän välein (pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin). 
  
Tuotantoprosessiin kuuluvat kaikki jauhopukin tuotantovaiheet. Aikuisia pidetään kaksi viikkoa laatikossa munimassa 
(Kuva 2.). Aikuiset seulotaan käsityönä erilleen ja siirretään kahden viikon välein uuteen laatikkoon munimaan. Munat 
siirretään omaan osastoonsa hautumaan (Kuva 3.). Kun niistä kuoriutuu pieniä toukkia, laatikot siirretään kasvatusosas-
tolle (Kuva 4.). Tuotantokierron kokonaiskesto on 8-9 viikkoa. Aikuisia jauhopukkeja ei tällä hetkellä hyödynnetä munan-
tuotannon jälkeen, mutta yritys on kiinnostunut selvittämään vaihtoehtoisia käyttötapoja tällekin hyönteismassalle. 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
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Kuva 2. Aikuisia jauhopukkeja munitus- Kuva 3. Munitusosastolta kasvatusosas- Kuva 4. Valmiita jauhopukin toukkia 
laatikossa tolle siirrettyjä minitoukkia 
 
Isot toukat erotellaan seulomalla. Käytössä on kaupallinen, Russell Finexin valmistama, puhaltimella varustettu erottelu-
kalusto, joka pystyy erottelemaan isot toukat, pienet toukat, kitiinin (Kuva 5.) ja frassin (Kuva 6.) eri fraktioihin. Isot toukat 
siirretään kuljetuslaatikoihin, joihin lisätään puhdasta rehua. Ne säilytetään kylmiössä noin 5°C:n lämpötilassa, jotta nii-
den kehitys hidastuu ja ne eivät ehdi koteloitua ennen toimitusta. Toukat kuljetetaan prosessointilaitokseen elävinä pa-
kettiautolla. Pienet toukat siirretään takaisin kasvattamoon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 5. Erotellulle jauhopukin kitiinille Kuva 6. Eroteltua jauhopukin frassia käy- 
haetaan erilaisia hyödyntämistapoja.  tetään lannoitteena. Tulevaisuudessa  
 frassi on tavoitteena puristaa pelleteiksi. 
 
Tuotantolaitoksen automatisointia on hidastanut kaupallisten laitteistojen vähäinen tarjonta ja yksittäiskappaleina valmis-
tettujen laitteiden korkeat hinnat. Yritys on hyödyntänyt muilla aloilla käytettäviä laitteistoja, jotka on räätälöity toimiviksi 
tuotantolaitoksen tiloihin ja toimintaan. 
 
Työntekijät käyttävät seulonnassa ja erottelussa hengityssuojaimia. Muita suojavarusteita ei ole käytössä. 
  

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
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Tuotantotilojen eristämiseen ympäristöstä ei nähty tarvetta. Käytössä ei ole tuulikaappeja ja tuplaovia tai desinfiointimat-
toja. Tuotantoon kuulumattomia lajeja ei nähty ongelmana. Rehun pakastamista on mietitty, mutta toimenpiteen arveltiin 
olevan liian kallis hyötyihin verrattuna. Lisäksi mainittiin lainsäädäntöön liittyvät haasteet: esimerkiksi alkutuotannon ja 
elintarvikejalostuksen raja on toistaiseksi Hollannissakin häilyvä.  
 

3.2. Blue Acres ja Stichting Duurzame Kost (Sustainable Food Foundation) 
 
Blue Acres ja Stichting Duurzame Kost (Sustainable Food Foundation) pyörittävät tiiviissä yhteistyössä aquaponics-jär-
jestelmällä toimivaa kaupunkiviljelmää, jossa yhdistyvät kasvien vesiviljely, kirjolohen allaskasvatus ja jauhopukkikasvat-
tamon toiminta (Kuva 7. Kuvio 1.). Olennaisena osana toimintaa on työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden 
ammatillinen kuntoutus sekä erilaisten tutustumiskäyntien ja työpajojen tarjoaminen. Lisäksi tarjotaan konsulttipalveluja 
aquaponics-järjestelmällä toimivien viljelmien suunnitteluun ja perustamiseen. Toiminta on aloitettu noin kaksi vuotta sit-
ten ja tällä hetkellä työvoimaa tarvitaan noin neljän henkilötyövuoden verran. Lisäksi erilaisissa ammatilliseen kuntoutus-
toimintaan liittyvissä projekteissa työskentelee 0-12 henkilöä kerrallaan. 
 

 
Kuva 7. Blue Acres ja Stichting Duurzame Kost toimivat keskellä isoa Eindho-
venin kaupunkia entisen teollisuusrakennuksen viidennessä kerroksessa. 
 
Aquaponics-järjestelmässä on tavoitteena suljettu ravinnekierto. Bakteerit hajottavat altaissa kasvatettavien kalojen ulos-
teen kasveille käyttökelpoisiksi ravinteiksi. Eindhovenin kaupunkiviljelmän ravinnekiertoon tuodaan ulkopuolelta ainoas-
taan kaupallinen kalanrehu sekä rautaa ja kalsiumia. Vesi kiertää kasvi- ja kala-altaissa puhdistavan biofiltterin (Kuva 8.) 
kautta: pinta-alaltaan noin 7 000 m2:n kasvinviljelyaltaiden läpi vesi kiertää noin 2,5 tunnissa ja neljän tilavuudeltaan 
5 000 litran kala-altaan läpi noin 45 minuutissa. Ravinnekierron typpitasapainoa ja veden pH:ta seurataan säännöllisesti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 8. Vesi kiertää biofiltterin läpi. 
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
http://www.blueacres.nl/
https://duurzamekost.nl/
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Kuvio 1. Aquaponics-järjestelmä (Stichting Duurzame Kost. 2019. Aquaponics. Haettu 12.6.2019: https://duurza-
mekost.nl/aquaponics/.)  
 
Eindhovenin kaupunkiviljelmällä tuotetaan noin 25 000 kg salaattia vuodessa, jonka lisäksi kasvatetaan mm. erilaisia 
yrttejä, kaaleja, selleriä ja muita pieniä vihanneksia (Kuvat 9.-11.). Kala-altaissa kasvatettavana lajina on kirjolohi (Kuvat 
12.-13.). Liiketoiminnan näkökulmasta 60 % liikevaihdosta muodostuu viljeltävien vihannesten ja kirjolohen myynnistä, 
20 % ammatillisesta kuntoutustoiminnasta ja 20 % tutustumiskäyntien ja työpajojen tuottamisesta. Salaatit ja muut kasvi-
tuotteet myydään suoraan ravintoloihin: hinta ei ole merkittävästi vastaavia tuotteita korkeampi. Tärkeimpänä myyntituot-
teena on salaattisekoitus (Kuva 14.), jonka kilohinta on suunnilleen sama kuin kirjolohella. Kaikkiaan vihannekset ovat 
kalaa tärkeämpiä myyntituotteita niiden paremman tuottavuuden vuoksi.  

Kuvat 9.-11. Kasvinkasvatusaltaita   

Kalanrehu syöte-
tään ruokinta-auto-

maatista.  

Kalat elävät kaupallisella re-
hulla ja tuottavat ravin-

teikasta ulostetta. 

Vesi kiertää järjestelmän läpi. 
Ravinteita täynnä oleva vesi 
pumpataan kala-altaista kas-

vinviljelyaltaisiin, jonka jäl-
keen biofiltteröity vesi pum-

pataan takaisin kala-altaisiin. 

Kala-altaista pumpa-
tun veden ravinteet 

päätyvät kasvinviljely-
altaisiin. 

Bakteerit ja madot hajottavat 
ammoniumin (NH3) nitriitiksi 
(NO2) ja edelleen nitraatiksi 

(NO3), joka on fosforin ohella 
tärkein kasvien kasvua edistävä 

ravinne. 

Kasvit käyttävät 
niille käyttökelpoi-

seen muotoon hajo-
tetut ravinteet. 

Kasvinkasvatusaltaiden läpi 
virrannut vesi palautuu biofilt-
terin kautta takaisin kala-al-

taisiin. 

Kasvit istutetaan kelluville 
alustoille. Niiden juuret voivat 

kasvaa alustan reikien läpi 
veteen. 

Vertikaaliviljely on 
myös mahdollista. 

Viljelyssä voidaan hyödyntää yk-
sinkertaista teknologiaa, jonka 
avulla juuret ovat vuoroin ravin-
teikkaan veden peitossa ja vuo-

roin vedettömässä tilassa. 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
https://duurzamekost.nl/aquaponics/
https://duurzamekost.nl/aquaponics/
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Kuvat 12.-13. Kalankasvatusaltaita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 14. Salaattisekoitus on tärkein myyntituote. 
 
Kasvatus- ja viljelyolosuhteet – mm. lämpötila, ilmankosteus ja valon määrä – ovat suhteellisen tasaiset ympäri vuoden. 
Kala-altaiden lämpötila on noin 18°C, mutta koska viilennysmahdollisuutta ei ole, lämpötila saattaa kesäaikaan nousta 
korkeammaksi. Kirjolohen poikaset ostetaan ulkopuolelta ja ne kasvavat noin 30 viikkoa ennen elintarvikekäyttöä. Kas-
vinkasvatusaltaiden veden lämpötila on noin 18,5°C ja ilman lämpötila hieman yli 20°C. Näissä olosuhteissa salaatin 
kasvatusaika on noin kuusi viikkoa, kun se tavanomaisessa kasvihuoneessa on noin 4,5 viikkoa. Talvella lämpötilat ovat 
vähän alhaisemmat ja kasvatusaika pitenee noin kahdeksaan viikkoon. Tilan valaistus on Philipsin suunnittelema pu-
naista, pitkäaaltoista punaista ja sinistä valoa yhdistävä kokonaisuus. 
 
Eindhovenin kaupunkiviljelmän kasvatusjärjestelmässä 1,4 kg kalanrehua tuottaa yhden kilon kirjolohta, jonka avulla 
saadaan edelleen tuotettua 15 kg salaattia. Tavanomaiseen salaatin viljelyyn verrattuna esimerkiksi veden kulutus on 
tässä tuotantotavassa vain noin 10 %. Vaikka kasvinviljelyssä ei käytetä luonnonmukaiseen tuotantoon sopimattomia 
tuotantopanoksia, myyntituotteita ei voida myydä luomustatuksella. Tämä johtuu lainsäädännöstä, jonka mukaan luomu-
vihannesten tulee kasvaa maa-aineksessa, kun ne aquaponics-järjestelmässä kasvavat vesialtaissa. 
 
Eindhovenin kaupunkiviljelmän kasvin- ja kalantuotantoon yhdistyy myös jauhopukkikasvattamon toiminta (Kuva 15.). 
Jauhopukit pystyvät hyödyntämään ravintonaan kasvien vesiviljelyn sivuvirtoja, kuten käytettyjä taimipotteja (Kuva 16.) 
ja myyntiin korjattujen kasvien juuria. Toisaalta taas jauhopukin toukat soveltuisivat kirjolohen ravinnoksi, mutta niitä ei 
käytetä tähän tarkoitukseen kahdesta eri syystä: lainsäädäntö rajoittaa ihmisravinnoksi tarkoitetun kalan rehuvalikoimaa, 
jonka lisäksi kasvatettavat kirjolohet ovat niin domestikoituneita, että ne eivät syö eläviä jauhomatoja. Sivuvirtojen hyö-
dyntämisen lisäksi happipitoista ilmaa siirretään kasvintuotannosta jauhopukkikasvattamoon ja vastaavasti hiilidioksidia 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
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siirretään jauhopukkikasvattamosta kasvien käyttöön. Myös kosteutta ja lämpöä siirtyy kasvintuotannosta jauhopukkikas-
vattamoon.  
 

Kuva 15. Jauhopukkikasvattamo on tällä hetkellä tyhjillään.  Kuva 16. Taimipotit (kuvassa) voidaan hyödyntää jauho-  
Toiminta jatkuu koulutuksellisena syksyllä 2019.   pukkien rehuna. Aiemmin siemenet kylvettiin kivivillaele- 
   mentteihin, jotka jouduttiin hävittämään jätteenä. 
 
Kasvintuotannon sivuvirtojen lisäksi jauhopukit syövät kaupallista rehua ja tuoretta porkkanaa. Kaupalliset rehut voivat 
tuoda mukanaan tuhoeläimiä, joten ne tulee tarvittaessa pakastaa tai kuumentaa ennen käyttöä. Kasvatusolosuhteiden 
hallinnassa pyritään mahdollisimman tasaisiin olosuhteisiin kaikissa kasvatuslaatikoissa. Kun laatikot ovat pinoissa, kes-
kimmäisissä laatikoissa lämpötila on korkeampi kuin reunoilla. Jos lämpötila nousee yli 45°C:en, kuolleisuus lisääntyy 
merkittävästi. Ilman lämpötilan lisäksi ilmavirtauksen suunta on tärkeä: tuulettumista tulisi tapahtua myös vertikaalisesti, 
ei pelkästään horisontaalisesti. 
 

3.3. HAS University of Applied Sciences 
 
HAS University of Applied Sciences on ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa agrifood- ja ympäristöalojen koulutusta Den 
Boschissa ja Venlossa sijaitsevilla kampuksilla. Hollanninkielisten tutkinto-ohjelmien lisäksi tarjolla on kolme englannin-
kielistä tutkinto-ohjelmaa:  

- Business Management in Agriculture & Food 
- Horticulture & Business Management 
- International Food & Agribusiness 

 
Koulutuksen lisäksi oppilaitos panostaa tki-toimintaan, jota ohjaavat seuraavat asiantuntija- ja tutkimuskeskukset (Exper-
tise & Research Centres, ERCs): 

- Co-operative and Co-creative Entrepreneurship 
- Design Methods in Food 
- Food & Health 
- Future Food Systems 
- Green Health 
- Healthy Farming 
- Innovative Entrepreneurship in Rural Areas 
- Location Intelligence 
- New Business Models for Agriculture & Food Transition 
- New Cultivation Systems 
- Plant-Soil Health 
- Precision Livestock Farming 
- Protein transition in Food 
- Sustainable Production 
- Sustainable Protein Sources 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
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Soveltavaa tutkimusta ja muuta tki-työtä tehdään mm. EU-rahoitteisissa hankkeissa. Ammattikorkeakoulu on mukana 
esim. Entomospeed-hankkeessa (Interreg V Flanders-Netherlands), jonka tavoitteena on tuottaa tietoa hyönteistuotan-
non tehokkuudesta, skaalattavuudesta ja automatisoinnista, tutkia hävikkikasvimassan hyödyntämistä hyönteisten re-
huna sekä kartoittaa hyönteistuotannon kaupallista toteutettavuutta elintarvike- ja rehusektoreilla. Pilottikokeita toteute-
taan InsectLabissa (Kuvat 17.-19.), jossa on kasvattamot sekä jauhopukille (Tenebrio molitor) (Kuvat 20.-21.) että mus-
tasotilaskärpäselle (Hermetia illucens) (Kuvat 22.-24.). Minitoukkia ei kasvateta itse, vaan ne tulevat alan yrityksistä kah-
den päivän ikäisinä. Yritykset saavat vastineeksi tutkimustietoa.  
 

 

Kuva 17. InsectLab on perustettu ulkona sijaitsevaan konttiin. Yritykset ovat 
lahjoittaneet ja myyneet edullisesti tarvittavaa kalustoa ja laitteistoa pilottituo-
tantolaitosta varten. Vastineeksi yritysten nimet näkyvät sekä pilottitiloissa 
että siihen liittyvissä tiedotusmateriaaleissa. 
 

Kuvat 18. ja 19. InsectLabin pohjapiirustus (Arjan Borghuisin esitysmateriaali, kts. liitteen 3 kalvot 3-4): Kasvatuskaap-
peihin (klimaatcel, 2 kpl) mahtuu yhteensä 12 kasvatuslaatikkoa ja kasvatushuoneisiin (2 kpl, vasemmalla mustasotilas-
kärpäskasvattamo ja oikealla jauhopukkikasvattamo) yhteensä 96 kasvatuslaatikkoa. 
 
 
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
https://leden.inagro.be/entomospeed/nl-be/
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Kuvat 20.-21. InsectLabin jauhopukkikasvattamo (Tenebrio molitor) 
 

Kuvat 22.-24. InsectLabin mustasotilaskärpäskasvattamo (Hermetia illucens) 
 
InsectLab mahdollistaa mm. lämpötilan, ilmankosteuden ja valon määrän säätelyn (Kuva 25.). Kasvatusolosuhteiden 
lisäksi tutkitaan esim. erilaisten rehujen ja rehumäärien sekä kasvatustiheyden vaikutuksia kasvatuskierron onnistumi-
seen. Tavoitteena on tasainen kasvatuskierto, jossa tuotannon eri vaiheissa olevat hyönteiset kehittyvät mahdollisimman 
samanaikaisesti. Opiskelijat ovat tiiviisti mukana kokeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
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Kuva 25. Kasvatusolosuhteinen hallinta on 
tärkeä osa onnistunutta hyönteistuotantoa 
(vasemmalla mustasotilaskärpäskasvatta-
mon ja oikealla jauhopukkikasvattamon 
hallintalaitteita).  
 
InsectLabiin tutustumisen jälkeen Linda Bonte (Senior Consultant Foodindustry) esitteli ammattikorkeakoulua ja sen toi-
mintaa (esitysmateriaali matkaraportin liitteenä 2). Lisäksi Arjan Borghuis (Lecturer, Applied Biology) luennoi hyönteisistä 
ja hyönteistuotannosta (esitysmateriaali matkaraportin liitteenä 3). Hän kertoi kattavasti hyönteisten jalostuksesta alkaen 
eri hyönteistyypeistä aina sadonkorjuuseen saakka. Lisäksi hän jakoi yleistä tietoa hyönteisistä, niiden ulkonäöstä, kas-
vusta ja kehityksestä sekä elintoiminnoista. Kuulimme myös hyönteistuotannon eri vaiheisiin vaikuttavien tekijöiden tutki-
muksesta erityisesti InsectLabissa kasvatettavien hyönteislajien, jauhopukin ja mustasotilaskärpäsen, osalta. 
 
Maailmanlaajuisesti tunnetaan noin 2 040 hyönteislajia, joista seuraavia massatuotetaan esimerkiksi elintarvikkeiden 
ja/tai rehujen raaka-aineiksi: 

- Kovakuoriaisten toukat: 
o Jauhopukin toukka (jauhomato) (Tenebrio molitor) 
o Isomustakuoriaisen toukka (jättijauhomato) (Zophobas morio) 
o Buffalomato (Alphitobius diaperinus) 

- Lentävien hyönteisten toukat: 
o Mustasotilaskärpäsen toukka (Hermetia illucens) 
o Huonekärpäsen toukka (Musca domestica) 
o Raatokärpästen toukat (Calliphoridae) 

- Sirkat: 
o Kotisirkka (Acheta domesticus) 
o Kenttäsirkka (Gryllus campestris) 
o Heinäsirkat (Acrididae) 

 
Hyönteistuotanto jakautuu neljään eri vaiheeseen: (1) munitus (breeding), (2) hautominen (hatchery), (3) esikasvatus 
(nursery) ja (4) kasvatus (rearing). Munientuotantoon ja toukkien kasvuun vaikuttavat erityisesti ilmasto-olosuhteet. Toi-
saalta jälkeläisten lukumäärään vaikuttavat myös toukkien sukupuolijakauma ja tiheys kasvatuslaatikossa. Optimilämpö-
tila hyönteisten kasvatuksessa on tutkimusten mukaan 27–35⁰C (mukana noin 30 eri hyönteislajia). Optimaalinen ilman-
kosteus riippuu lämpötilasta, mutta sijoittuu HAS:ssa toteutettujen tutkimusten mukaan 25–29⁰C lämpötiloissa noin 70 % 
paikkeille. Vertailtaessa viileämpää (6⁰C) ja korkeampaa (29⁰C) lämpötilaa todettiin, että kuolleisuus on viileässä lämpö-
tilassa suurempaa ja jälkeläisiä syntyy selvästi vähemmän.     
 
Tutkimusten mukaan jauhopukin ja mustasotilaskärpäsen optimitiheys/kasvatuslaatikko on noin 15 000 yksilöä. HAS:ssa 
toteutetuissa tutkimuksissa munien määrä naarasta kohden laski kasvatustiheyden kasvaessa (Kuvio 2. Liitteen 3 kalvo 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
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53.). Harvemmissa kasvatustiheyksissä suurimmat munamäärät naarasta kohden saavutettiin, kun urosten ja naarasten 
suhde oli 4:1. Munien kokonaismäärä laatikossa jäi tällöin kuitenkin alhaisemmaksi, ja suurimmat määrät laatikkoa koh-
den saavutettiinkin, kun urosten ja naarasten suhde oli 1:4 ja kasvatustiheys 75-125 % (Kuvio 3. Liitteen 3 kalvo 54.).  
 

 
Kuvio 2. Kasvatustiheyden (dichtheid) ja sukupuolijakauman (geslachtsratio) 
vaikutus munien keskimääräiseen lukumäärään naarasta kohden (gemid-
delde aantal eieren per vrouw) (kts. liitteen 3 kalvo 53) 
 

 
Kuvio 3. Kasvatustiheyden (dichtheid) ja sukupuolijakauman (geslachtsratio) 
vaikutus munien keskimääräiseen lukumäärään kasvatuslaatikkoa kohden 
(gemiddelde aantal eieren per bak) (kts. liitteen 3 kalvo 54) 
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
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Rehun laatu ja määrä vaikuttavat myös osaltaan toukkien kasvuun. HAS:ssa toteutetuissa tutkimuksissa korkeammilla 
valkuaispitoisuuksilla saavutettiin nopeampaa kasvua kuin perinteisellä rehustuksella (Kuviot 4. ja 5. Liitteen 3 kalvot 63 
ja 64.). HAS:ssa tutkitaan ja testataan parhaillaan myös kosteita jauhopukin rehuja, jotka vaikuttavat parantavan touk-
kien kasvua. 
 

 
Kuvio 4. Rehun raakavalkuaispitoisuuden (percentage ruw eiwit) vaikutus mustasotilas-
kärpäsen toukkakohtaiseen kasvuun (mg) (gemiddeld gewicht per larf (mg)) kasvupäi-
vien 4-10 aikana (kts. liitteen 3 kalvo 63). Ruokavalio perustuu biojätteisiin ja vehnähiiva-
konsentraattiin (runsaasti valkuaista).  
 

 
Kuvio 5. Rehun valkuaispitoisuuden vaikutus jauhopukin toukkamassan kasvuun (kts. liitteen 3 kalvo 64)  
Totaal gewicht meelwormen (gram) = Toukkamassan kokonaispaino (grammaa)  
Leeftijd meelworm (weken) = Toukkien ikä (viikkoa)  
Hoog eiwit gehalte (24.3 %) = Korkea valkuaispitoisuus (24,3 %) 
Standaard dieet (21.4 %) = Tavanomainen rehustus (valkuaispitoisuus 21,4 %)  
 
Hyönteiset ovat tehokkaita rehunkäyttäjiä: kymmenellä rehukilolla saadaan tuotettua noin yhdeksän kiloa hyönteismas-
saa (Kuvio 6. Liitteen 3 kalvo 67.). Naudanlihaa saadaan tuotettua vastaavalla rehumäärällä noin kilon verran, porsaanli-
haa noin kolme kiloa ja broilerinlihaa noin viisi kiloa. 
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
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MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja ja Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen 

15 
 

 
Kuvio 6. Rehun raakavalkuaispitoisuuden (percentage ruw eiwit) vaikutus toukkakohtai-
seen kasvuun (mg) (gemiddeld gewicht per larf (mg)) päivien 4-10 aikana (kts. liitteen 3 
kalvo 67). Ruokavalio perustuu biojätteisiin ja vehnähiivakonsentraattiin. 
 
Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi hyönteisten kasvuun vaikuttavat esimerkiksi lisääntyvien hyönteisten ikä, hyönteis-
populaation geeniperimä, tautitilanne sekä lepovaihe (diapaussi). Oikea aika sadonkorjuulle määritellään toukkien ko-
koa, muotoa ja liikettä sekä jätösten paksuutta/raekokoa ja kosteuspitoisuutta tarkkailemalla. 
 
Borghuisin mukaan oleellisimmat kysymykset hyönteisalalla liittyvät hyönteisten rehuun, lisääntymiseen, ruokinnan ja 
sadonkorjuun automatisointiin sekä ilmastotekniikkaan. 
 

3.4. New Generation Nutrition (NGN) 
 
New Generation Nutrition (NGN) on hyönteisalan yritys, joka valmistaa ja myy hyönteisraaka-aineisiin pohjautuvia rehuja 
sekä kustomoi rehuja asiakkaiden toiveiden pohjalta. Lisäksi yritys tekee tutkimusta ja tarjoaa koulutus- ja konsulttipalve-
luja hyönteistuottajille.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 26. NGN:n työntekijät seuraavat tarkasti 
hyönteisalan ja hyönteistuotteiden markkinoiden 
kehittymistä. 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
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NGN toimii toistaiseksi niche-markkinoilla, joilla riittävät pienemmät volyymit ja jotka mahdollistavat kehitystyön ”yrityksen 
ja erehdyksen” kautta. Tällä hetkellä markkinoilla on hyönteispohjaisia rehuja apinoille (Kuva 27.), matelijoille (Kuva 28.), 
kaloille ja linnuille. Esimerkiksi koiranrehut ovat vielä toistaiseksi liian iso markkinasektori. Tuotteiden lanseeraaminen 
massamarkkinoille edellyttää hyönteistuotannon kasvua (lisää raaka-ainetta) ja markkinoista riippuen myös alhaisempia 
raaka-ainehintoja (edellyttää tehokkuuden parantamista esim. automatisoinnin kautta). Kilpailevia proteiininlähteitä ovat 
mm. kalajauho, joka maksaa noin 2,00 €/kg, ja soija, jonka hinta on noin 0,80 €/kg. Kun yritys tekee sopimuksen uuden 
raaka-ainetuottajan kanssa, heidän tulee varmistua, että hyönteiskasvattajalta löytyvät asianmukaiset laatujärjestelmät ja 
sertifioinnit. Nämä vaatimukset voivat myös hidastaa saatavilla olevien raaka-ainevolyymien kehittymistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 27. Apinanrehu on tällä het- Kuva 28. Matelijoille suunnatusta re- 
kellä NGN:n tärkein myyntituote. husta 50 % koostuu hyönteisistä. 
Hyönteisten lisäksi rehu sisältää  
mm. hedelmiä ja kookosta. 
 

3.4.1. Insects as alternative raw material for use in animal feeds (Marleen Vrij, NGN) 
 
Marleen Vrij esitteli hyönteisten mahdollisuuksia eläinten rehuissa (esitysmateriaali matkaraportin liitteenä 4). Monille 
eläinlajeille hyönteiset ovat luontaista ravintoa, joka sisältää hyvälaatuista proteiinia ja rasvaa: hyönteisten aminohappo-
koostumus ja aminohappojen sulavuus on hyvä, jonka lisäksi rasvat sisältävät runsaasti tyydyttymättömiä ja vain vähän 
tyydyttyneitä rasvahappoja. Kirjallisuuteen pohjautuvaa vertailutietoa eri hyönteislajien ravintosisällöistä sekä amino-
happo- ja rasvahappokoostumuksista on esitetty alla olevissa taulukoissa 1-2 ja kuvioissa 7-8.  
 
Taulukko 1. Vertailutietoa hyönteisjauhojen ravintosisällöistä verrattuna krilliäyriäisen jauhoon, kalajauhoon (menhaden) 
ja soijajauhoon (kts. liitteen 4 kalvo 10) 

Source  Order  Latin name  
Moisture Protein Fat Ash 

g/100g g/100g g/100g g/100g 
Mealworm meal  Coleoptera Tenebrio Molitor 8,2 59,2 27,9 4,5 
Termite meal  Isoptera  Macrotermes subhyanlinus  8,2 44,1 28,7 3,4 
Cricket meal  Orthoptera  Gryllus testaceus 8,2 53,5 9,5 2,7 
Grasshopper meal  Orthoptera  Caelifera sp.  8,2 69,8 7,3 4,6 
Black solider fly meal  Diptera  Hermetia illucens  8,2 38,6 32,1 12,9 
Silkworm pupae meal  Lepidoptera  Bombyx mori  8,2 44,1 24,8 4,6 
Housfly larvae meal  Diptera  Musca domestica  8,2 37,5 19,8 23,1 
              
Krillmeal      8,2 59,2 18,4 13,3 
Fishmeal (Menhaden)      8,2 56,9 9,2 18,4 
Soymeal      8,2 49,3 1,9 6,8 
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Kuvio 7. Hyönteisjauhon (keskiarvo), kalajauhon (keskiarvo) ja soijajauhon keskimääräi-
set aminohappopitoisuudet (g/100 g) (kts. liitteen 4 kalvo 11) 
 
Taulukko 2. Eri hyönteislajien rasvahappokoostumuksia (kts. liitteen 4 kalvo 12) 

 
 

 
Kuvio 2. Jauhopukin toukan ja aikuisen kotisirkan sisältämien tyydyttyneiden (SFA), mo-
notyydyttymättömien (MUFA) ja monityydyttymättömien (PUFA) rasvahappojen osuudet 
verrattuna kalajauhoon (lohi), sianihraan, kananlihaan ja taliin (kts. liitteen 4 kalvo 13) 
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Vrij’n mukaan hyönteisjauholla voitaisiin korvata esimerkiksi kalajauhoa. Kokeita kalajauhon korvaamiseksi on tehty 
mustasotilaskärpäsellä, silkkiäistoukkajauholla ja huonekärpäsellä. Tulosten mukaan hyönteisraaka-aineen käyttö onnis-
tuu ongelmitta 25 % osuuteen saakka. Tätä korkeampi hyönteisraaka-aineen osuus saattaa aiheuttaa ongelmia korkei-
den kitiini- tai rasvapitoisuuksien takia. Aiheeseen liittyen tarvitaan kuitenkin vielä lisätutkimuksia.  
 
Hyönteiset sisältävät myös erilaisia terveyttä ja/tai kasvunopeutta edistäviä komponentteja. Esimerkiksi kitiinin ja kitii-
nijohdannaisten on todettu aktivoivan immuunivastetta, parantavan taudinkestävyyttä ja edistävän kasvua kaloilla.  
 
NGN:n hyönteispohjaisiin rehuihin ja niiden valmistusprosesseihin liittyvät mm. seuraavat ominaisuudet tai tekijät: 

- rehuissa on korkea kosteuspitoisuus (yli 15 %) 
- rehut sisältävät runsaasti vesiliukoisia komponentteja 
- rehut eivät sisällä antibiootteja tai kasvuhormoneja 
- valmistusprosessissa ei käytetä kuivatusta (säästetään energiaa) 
- rehut valmistetaan yrityksen kehittämillä menetelmillä, joiden avulla rehu pysyy tasalaatuisena 

 
Vrij’n mukaan hyönteistalous tarjoaa uutena alana uusia liiketoimintamahdollisuuksia. On kuitenkin tärkeää kiinnittää 
huomiota laadunvalvontaan koko arvoketjussa: markkinoille tarvitaan riittävä määrä laadukkaita ja turvallisia tuotteita 
(Kuvio 3. Liitteen 4 kalvo 24.). Myös tuotantoympäristöjen tulee olla turvallisia. Vrij’n näkemyksen mukaan alalle ei saisi 
tulla antibioottien tai kasvuhormonien käyttöä.   
 

 
Kuvio 3. Hyönteisalan arvoketjussa tulee huomioida laatu, 
volyymit ja turvallisuus. Jos yhdessä osa-alueessa on on-
gelmia, vaikutukset näkyvät myös muissa osa-alueissa. 
 

3.4.2. Processing of lesser mealworms to obtain a qualitatively safe product, taking into account brown colour-
ing and visual properties (Lex Pijnappels, NGN) 
 
Lex Pijnappels teki lopputyötään buffalomatojen kalttauksesta ja ryöppäysajan ja lämpötilan vaikutuksesta raaka-aineen 
väriin (esitysmateriaali matkaraportin liitteenä 5). Hänen tarkoituksenaan oli löytää optimaalisin aika/lämpötilakombinaa-
tio, jolla värin muutos olisi mahdollisimman pieni, jossa entsymaattista tai ei-entsymaattista ruskettumista ei pääse ta-
pahtumaan, mutta jossa toisaalta taataan sekä mikrobiologinen turvallisuus että visuaalinen ulkonäkö. Rehu- tai elintar-
viketuotannossa on tavoitteena vaalea kuivajauhe, joka ei muuta rehun tai elintarvikkeen väriä, kun buffalomatojauhetta 
lisätään ko. tuotteeseen.  
 
Suunnitelmissa oli kokeilla viittä eri kuumennusaikaa (20, 40, 60, 80, 100 sekuntia) neljässä eri lämpötilassa: 70°C, 
80°C, 90°C ja 100°C. Värimuutokset mitattiin kolorimetrilaitteella. Tuloksena oli, että aikavälillä 40-60 sekuntia värin 
tummuminen on kaikissa lämpötiloissa pienimmillään (Kuvio 4. Liitteen 5 kalvo 15.). Näissä kokeissa mikrobiologista 
kynnysarvoa ei kuitenkaan alitettu, joten ryöppäysajan tulisi olla pidempi, lähes 50 sekuntia 100°C:ssa ja 80 sekuntia eli 
yli minuutin 90°C:ssa (Kuvio 5. Liitteen 5 kalvo 16.). Lopullisia tarkkoja lukuja ei vielä ollut, mutta alustavina päätelminä 
oli, että mikrobiologinen laatu on tietenkin tärkeämpää kuin vaalean värin säilyttäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ryöp-
päyksessä tulisi käyttää lämpötiloja 90-100°C: enterobakteerien tuhoutumiseksi vaaditaan 100°C. 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
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Kuvio 4. Eri kuumennusaikojen vaikutus väriin (kts. liitteen 5 kalvo 15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 5. Eri kuumennusaikojen vaikutus enterobakteerien määrään (kts. liitteen 5 kalvo 16) 
 

3.4.3. Work experience placement at NGN – International Food & Agribusiness, year 1 (Matthias Vermeulen, HAS 
University of Applied Sciences) 
 
Matthias Vermeulen kertoi ensimmäisen vuoden harjoittelustaan NGN:ssä (esitysmateriaali matkaraportin liitteenä 6). 
Harjoittelupaikan valinnassa häntä olivat motivoineet kiinnostus kotieläintuotantoon, näkökulmat ruoantuotannon kehitty-
miseen ja muuttumiseen sekä hyönteistuotannon mahdollisuudet kestävämmässä ruoantuotannossa. Harjoittelun tavoit-
teena on tutustua hyönteistuotantoon ja saada kokonaisvaltaisempi kuva elintarviketeollisuuden eri osa-alueista.  
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/
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Harjoitteluun liittyvänä toimeksiantona Vermeulen välittää tietoa hyönteistuotannosta ja hyönteispohjaisista tuotteista 
lapsille. Hänen mukaansa lapset ovat avoimempia uusille elintarvikkeille, eikä heillä ole pinttyneitä ennakkoluuloja esi-
merkiksi hyönteisten syöntiin liittyen. Tärkeintä on tuottaa asianmukaista informaatiota ja lisätä sen avulla lasten tietoi-
suutta: lapset kuljettavat saamaansa tietoa eteenpäin omille vanhemmilleen. Käytännössä Vermeulen tuottaa vapaasti 
käytettävissä olevaa opetusmateriaalia ja tekee yhteistyötä koulujen kanssa. Hän myös tuottaa videoblogeja hyönteis-
tuotannosta. 
 
Vermeulenin mukaan harjoittelu NGN:ssä on antanut hänelle paljon. Hän on saanut uutta tietoa paitsi hyönteistuotan-
nosta, myös rehu- ja elintarviketeollisuuden toiminnasta. Harjoittelun kautta hän on päässyt luomaan uusia kontakteja 
sekä päässyt mukaan erilaisiin seminaareihin ja muihin tapahtumiin. 
 

4. Lopuksi 
 
Tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatka tarjosi monipuolisen kattauksen tietoa hyönteisalan arvoketjujen yritystoimin-
nasta sekä alan tki-toiminnasta ja koulutuksesta. Tulevien matkojen järjestelyjä varten on hyvä huomioida, että yrityksiin 
voi ymmärrettävästi olla haasteellista saada sovittua tutustumiskäyntejä. Näin ollen ostopalvelujen hankintaan paikalli-
selta toimijalta voi olla tarpeen varautua. 
 
Hollannin hyönteiselintarvikemarkkinoilla on tällä hetkellä samankaltainen tilanne kuin Suomessa: uusia tuotteita on tullut 
markkinoille ja poistunut markkinoilta nopeasti. Rehusektorilla hyönteistuotantokapasiteetti ei toistaiseksi riitä massa-
markkinoiden, esimerkiksi tuotantoeläinrehu- tai koiranrehumarkkinoiden, tarpeisiin. Tuotantokapasiteetin kasvattamisen 
edellytyksenä on automaation lisääminen hyönteiskasvatuksen kaikissa vaiheissa. Tämä taas on haasteellista, koska 
laite- ja ohjelmistokehittäjille hyönteiskasvattajat ovat pieni niche-markkina. Sama koskee esimerkiksi hyönteisille suun-
nattujen rehujen ja kasvatusalustojen kehitystyötä.  
 
Haasteista huolimatta Hollannissa panostetaan hyönteisalan liiketoiminnan kehittämiseen ja tki-toimintaan. Kasvua usko-
taan syntyvän sekä elintarvike- että rehumarkkinoille. Kasvu mahdollistaisi myös erilaisten automaatio- ja rehustusratkai-
sujen kehittämisen kaupallisiksi, hinnaltaan kilpailukykyisiksi ratkaisuiksi. Näiden myötä hyönteisraaka-aineen tuotantoon 
saataisiin paranevan tehokkuuden lisäksi tuotantomääriin ja laatuun liittyvää hallittavuutta ja vakautta. Toimitusvarmuus 
ja raaka-aineen tasainen laatu taas kannustaisivat panostamaan tuotekehitykseen sekä markkinointiin ja myyntiin. 
 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/
https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/minieines-hyonteisista-einesta-ja-euroja/tiedolla-hyonteisalan-tulevaisuuteen/


Hyönteisalan opintomatka 
Hollantiin 3.-5.6.2019

Pvm Klo Ohjelma

3.6.2019 --- Saapuminen Den Boschiin ja majoittuminen omin järjestelyin

4.6.2019 8.30-8.45 Kokoontuminen Den Bosch Centraal -rautatieaseman luona osoitteessa Oranje Nassaulaan 1, 
Den Bosch.

8.45-9.45 Yhteiskuljetuksella Den Boschista Venhorstiin

9.45-11.15 Vierailu jauhopukin (Tenebrio molitor) tuotantolaitoksessa, Venhorst, Dennenmark 3F, Boekel

11.15-12.00 Yhteiskuljetuksella Venhorstista Eindhoveniin

12.00-13.00 Lounas

13.00-16.00 Vierailu kokeellisessa aquaponics-järjestelmällä toimivassa hyönteistuotantolaitoksessa ja 
keskustelua markkinoista. Eindhoven, Torenallee 86-02, 5617 BE Eindhoven

16.00-16.45 Yhteiskuljetuksella Eindhovenista Den Boschin rautatieasemalle

18.00 Pöytävaraus Le Bateau. Snellestraat 52, 5211 EN Den Bosch, +31 73 613 6454. Mahdollisuus 
yhteiseen päivälliseen, omakustanteinen.

5.6.2019 9.35 – 9.45 Kokoontuminen. Bussi odottaa ryhmää Den Bosch Centraal rautatieaseman luona, osoitteessa 
Oranje Nassaulaan 1, Den Bosch. 

9.45-10.00 Yhteiskuljetus

10.00-12.00 Vierailu HAS University of Applied Sciencen InsectLabissa ja asiantuntijaluento korkeakoulun 
hyönteisalan koulutuksesta. Onderwijsboulevard 221, 5223 DE 's-Hertogenbosch

12.00-12.45 Lounas

13.00-13.45
14.00-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00

NGN:n (New Generation Nutrition) asiantuntijaluennot ja yhteiset keskustelut Deutersestraat 12, 
5223 GV 's-Hertogenbosch:
- Hyönteisraaka-aineisiin perustuvat rehut
- Buffalo- (Alphitobius diaperinus) ja jauhomadon (Tenebrio molitor) jatkojalostus
- Hyönteisalan peruskoulutus
- Keskustelua Suomen ja Hollannin markkinoiden välisistä eroista

15.00-16.45 Yhteiskuljetus Schipholin lentokentälle, lento lähtee 18.50

MiniEines – Hyönteisistä einestä ja euroja- sekä Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen 
–hankkeiden järjestämän ulkomaan tiedonhankinta- ja benchmarkkausmatkan tavoitteena on 
kartoittaa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimivien yritysten toimintaa sekä toiminnallisesta että
liiketaloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan alan tki-toimintaan ja koulutukseen.
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HAS University of Applied Sciences
The specialist university in Agribusiness, Food and Living Environment
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HAS University of Applied Sciences



Our identity

• Roots in agribusiness, food and
the living environment

• Projects from actual companies
• A personal approach



Our core activities



70 years



Facts & Figures

13 bachelor’s programmes in Den Bosch en Venlo

3800 students in Den Bosch en Venlo

640 participants on company training programmes

500 members of staff

15 research chairs

1200 annual internships in the Netherlands
and abroad

300 projects for business

31 tailor-made in-company trainings



Intake numbers 1948-2019



Value oriented
Sustainable
Entrepreneurial
International
Talent-based learning



Education

• Every student has a personal coach

• Students can create their own study path to suit their personal focus

• Compulsory international internship

• In their final year, students begin working as an entrepreneur

• Tailored education (Food Innovation, Applied Biology)

• Projects come from actual companies

• Cooperation between companies – students - education:
internships, guest lectures, paid company projects and various lectureships

• Small independent university: lecturers know the students

• Many lecturers are also entrepreneurs



Training & consultancy

Practical interaction with companies
Main port for questions from companies

Connecting students and experts, 
facilities and organisations



Training & Consultancy

How does HAS collaborate with companies?

• HAS focuses on your question

• HAS finds the results that will enable you to move forward

• HAS identifies the knowledge, human resources and
facilities you need

• HAS works closely with your company to carry out the project and get
results



Training & Consultancy

In a way that suits your company
• Traineeships for students in the Netherlands and abroad
• Real-life company issues in education projects
• Knowledge development in research chairs
• Final-year projects with results guarantee
• Research and consultancy from HAS professionals
• Open training and study programmes
• In-company tailor-made training and study programmes
• Guest lecturers from companies
• Company visits



Lectoraten

Senior Research Chairs
Food Animals Plants Business & 

Entrepreneurship
Living 
Environment & 
Nature

Food & Health
Annet Roodenburg, PhD

Novel Proteins, Insects & 
Fish (INVIS) 
Olga Haenen, PhD

New Cultivation Systems
Jasper den Besten, MSc

Cooperative en Cocreative
Entrepreneurship
Roger Engelberts MSc / 
Pierre van Hedel

Sustainable
Production
Elies Lemkes-Straver, MA

Design Methods in Food
Antien Zuidberg, PhD

Healthy Farming
Joost van den Borne, PhD

Plant-Soil Health
Judith van de Mortel, PhD

New Business Models
PJ Beers, PhD

Innovative
Entrepreneurship in 
Rural Areas
Daan Groot, MSc / 
Erwin van 
Woudenberg, MSc

Protein Transition in
Food
Fred van de Velde, PhD

Precision Livestock 
Farming
Lenny van Erp-van der 
Kooij, PhD

Location Intelligence
Theo Thewessen, MSc

Green Health
Herman Peppelenbos, PhD

Future Food Systems
Frederike Praasterink, MSc



Your academic and research partner in 
Agribusiness, Food & Living Environment



Insecten kweken @ HAS
Arjan Borghuis A.Borghuis@has.nl

LIITE 3.  



HAS Hogeschool: Den Bosch en Venlo



@hasinsectlab



InsectLab

Temperatuur en 
luchtvochtigheid

Klimaatruimten (2x)
• Capaciteit: 96 kratten

Klimaatkasten (2x)
• Capaciteit 12 kratten



• Insecten
– Uiterlijk en bouw
– Groei en ontwikkeling

• Kweken van insecten
– Consumptie en soorten
– Kwekers en kwekerijen, huisvesting
– Klimaat
– Aantallen en dichtheid
– Voeding
– Andere factoren
– Oogsten en scheiden

• Onderzoek aan de HAS

Inhoud



INSECTEN
Uiterlijk en bouw



Insecten: uiterlijk



Exoskelet: chitine



Vervellen tijdens de groei



Ademhaling



Zicht: “Bee vision”



Verteringsstelsel algemeen





Diersoorten







INSECTEN
Groei en ontwikkeling



‘Short cycled mini-lifestock’



• Geleidelijke 
metamorfose

• Volledige 
metamorphose

Groei en ontwikkeling





Voortplanting: 



INSECTEN KWEKEN
Consumptie en Soorten



Source: Yde Jongema, 2014





Soorten voor massaproductie

Keverlarven
– Meelworm
– Morioworm
– Buffaloworm

Vliegen larven
– Black soldier fly
– Huisvlieg
– Vleesvlieg

Krekels/sprinkhanen
– Huiskrekel
– Veldkrekel
– Treksprinkhaan

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=krekel&source=images&cd=&cad=rja&docid=K2evAll8PrXirM&tbnid=_357LIkbE3YfPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/dieren/krekel/&ei=dmPMUbJ6gpLRBYXRgJgM&bvm=bv.48340889,d.d2k&psig=AFQjCNG9_l8LQO2LILZiOHru1qw_Ykskqw&ust=1372435695813657


Groei en voortplanting 



INSECTEN KWEKEN
Kwekers en kwekerijen, huisvesting



Kwekers



• Kassen, tunnels, champignoncellen, klimaatcellen

De kwekerij

Afb: Kreca / Proti-farm

Insectenkwekerij Bostoen Didier (BE)



• Verticale kweek

Huisvesting

Meertens Kreca / Proti-farm InsectLab 2.0



‘Short cycled mini-lifestock’



• Reproductie (Breeding)
• Broederij (Hatchery)
• Nursery
• Opfok (Rearing)

Kweek afdelingen





Logistiek

Protix

https://www.youtube.com/watch?v=kdcsE6eS9do


INSECTEN KWEKEN
Klimaat



• Verwarmde teelt:
– 27-35 graden Celsius

• Luchtvochtigheid

Huisvesting: klimaat



Source: Fiore, 1960



Ei uitkomst en klimaat



Ei uitkomst en klimaat

Project of 4th year students Applied
Biology and Animal Husbandry (2017): 
Eva henrard, Jamie Kuntzelaers en 
Jorien Voois
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Project van 2e jaars studenten Toegepaste Biologie (2016): 
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Project van 2e jaars studenten Toegepaste Biologie (2016): 
Tessa Goossens, Corné de Groot, Jennifer Hermans en
Merijn van den Hout
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Project van 2e jaars studenten Toegepaste Biologie (2016): 
Tessa Goossens, Corné de Groot, Jennifer Hermans en
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graden zorgt voor een verlaagde
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Klimaatregeling in datacentres



Licht en voortplanting

Oonincx et al. 2016







Project van 4e jaars studenten Toegepaste Biologie (2017): 
Jessica Baars en Laura Kuipers



INSECTEN KWEKEN
Aantallen en dichtheid



Soort Krat Dichtheid

Meelworm 60x40 cm (lxd) ~15,000

BSF 60x40 cm (lxd) ~15,000

Huisvesting: dichtheid

Protix: 80x60x12 cm
BSF nursery crate



• Optimaliseren aantal nakomelingen
– Sexe-ratio
– Dichtheid

• Optimaliseren uitkomst eieren
– Klimaat

Voortplanting meeltor



Voortplanting meeltor 



Dichtheid en sexe-ratio

Project of 4th year students Applied
Biology and Animal Husbandry (2017): 
Eva henrard, Jamie Kuntzelaers en 
Jorien Voois



Dichtheid en sexe-ratio

Project of 4th year students Applied
Biology and Animal Husbandry (2017): 
Eva henrard, Jamie Kuntzelaers en 
Jorien Voois



Sexe ratio

Project of 4th year students Applied
Biology and Animal Husbandry (2017): 
Eva henrard, Jamie Kuntzelaers en 
Jorien Voois



Groei en dichtheid
S-curve
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Project van 4de jaars Bachelor studenten Toegepaste 
Biologie: Wouter Staats & Robin de Bakker



INSECTEN KWEKEN
Voedsel



• Vochtrijke diervoeders (~170 euro/ton DS)

• Meel en korrels (~300-400 euro/ton DS)

Voedsel



Voedselkwaliteit en ontwikkeling



GFT Swill

GFT en Swill



Effect van voedsel op productie
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Project van 4e 
jaars studenten 
Toegepaste 
Biologie (2013): 
Laura Kuipers en 
Anne Jacobs



Effect van voedsel op ‘product’
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Fat Protein

Project van 4e 
jaars studenten 
Toegepaste 
Biologie (2013): 
Laura Kuipers en 
Anne Jacobs



Dieet en volume beïnvloeden groei

2.5 kg 0.35 kg 0.59 kg

Afb: Opbrengst in kg BSF larven na 5 dagen. Van links naar rechts: 6,67 kg medium (mix kuikenkorrel, water en 
GF) en 100 gram larven (4 dagen oud), 3,33 kg medium (GF) en 50 gram larven en 3,33 kg medium (mix 
kuikenkorrel, water en GF) en 100 gram larven.

Afstudeeronderzoek 
van studenten 
Toegepaste Biologie 
(2015): Naomi Eeltink, 
Tycho Muijen en Milan 
vd Sluijs
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van studenten 
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(2015): Naomi Eeltink, 
Tycho Muijen en Milan 
vd Sluijs



Effect van eiwit gehalte op groei
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Project van 2e jaars studenten Toegepaste Biologie (2016): 
Jip van Grunsven, Bram Riksen en Tom Roovers

Labschaal: 
afmetingen ± 10x10x6 cm (lxdxh)
dichtheid ± 4.75 larven/cm2



Optimization of cricket Feed in Uganda
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Project of 4th year students Applied Biology (2016): 
Joël Cornielje, Joyce van Ginkel, Richard Kirschbaum and Bas van Ravenhorst, 



Effect van ‘structuur’ op groei 

Project van 2e jaars studenten Toegepaste Biologie (2015): 
Aidan Williams, Jonathan Janse, Kyra Vervoorn



Voedselconversie



Voedselconversie



• In ontwikkeling: Proeven met vochtig meelwormenvoer

Vochtig voer voor meelwormen?



Voorwerk: 
Vochtig voer voor meelwormen
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Project of 4th year students Applied Biology and Animal Husbandry (2017): 
Gerie Pouwels, Bram van der Ven and Bart van der Heijden 



INSECTEN KWEKEN
Andere factoren



• Leeftijd van ouderdieren
• Genetica (selectie en inteelt)
• Ziekten
• Diapause

Andere factoren



Diapause



INSECTEN KWEKEN
Oogsten / scheiden



• Insect
– Afmetingen: grootte en vorm
– Voortbeweging

• Residu
– Fijnheid/korrelgrootte
– Vochtgehalte 

Factoren tijdens de oogst







Oogsten



Zelfoogsten stimuleren



Oogsten





“Oogstmachines”



Onderzoek aan de HAS



Vragen uit de sector
• Feed voor insecten: relatie tussen nutriënt samenstelling,

opbrengst en kwaliteit
• Reproductie (selectie?): hoge kwaliteit en kwantiteit

nakomelingen
• Automatiseren van voederen en ‘oogsten’
• Klimaattechnologie
• …..



• Voortplanting van BSF: lichtcondities
• Plagen in de meelwormenkweek
• Reproductie van meelwormen
• Vochtige veevoeders voor meelwormen en BSF
• Verdienmodellen in de insectenkweek
• Insectenmest in de tuinbouw

22 Studenten uit het 2e jaar
12 Afstudeerders

Onderzoek op de HAS



Entomospeed samenwerking



Overige samenwerkingen



INSECTS AS ALTERNATIVE RAW MATERIAL FOR 
USE IN ANIMAL FEEDS. 

Marleen Vrij 
New Generation Nutrition

LIITE 4.  



Marleen Vrij (Msc, Wageningen) 

- Passionate Food technologist

- 25 year experience in the area of product development and animal feed

- Make use of different technologies to produce feed

- Always looking for the most simple solution



NGN Goals

• Find a solution for raw material shortage and food safety by:
• Replace fishmeal by insects
• Make use of fresh and high moisture raw materials

• Contribute to the development of the insect production chain

• Produce and sell animalfeed with insects as component



NGN Feed

High moisture 
content (> 15% 

moisture)

Moisture is a 
nutrient not ballast

High content of 
water-soluble 
component

No use of drying 
processes (energy 

saving / 
sustainable)

Magical ‘NGN’ 
keeps foodstuffs 

stable

No use of anti-
biotics or growth 

hormones

NGN Feed 
characteristics



Feed produced
NGN-Products

Monkey 
feed

Fish feed

Reptile 
feed

Bird feed



Raw materials are becoming more expensive
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Fishmeal

Soya

Wheat



Different 
species of 

insects as raw
materials



Alternatieve dierlijke 
en 

plantaardige grondstoffen

Duckweed

(macro) Algea

(micro) Algea (Lgem)

Fish byproducts

Polychaets/Rag worms



Why replace fishmeal by insects

• Natural source

• Good protein source
• High digestibility
• Good aminoacid composition

• Good fat source
• Low level of saturated fatty acids
• High level of unsaturated fatty acids



Source Order Latin name Moisture 
g/100g

Protein 
g/100g

Fat
g/100g

Ash 
g/100g

Mealworm meal Coleoptera Tenebrio Molitor 8.2 59.2 27.9 4.5

Termite meal Isoptera Macrotermes subhyanlinus 8.2 44.1 28.7 3.4
Cricket meal Orthoptera Gryllus testaceus 8.2 53.5 9.5 2.7

Grasshopper meal Orthoptera Caelifera sp. 8.2 69.8 7.3 4.6

Black solider fly meal Diptera Hermetia illucens 8.2 38.6 32.1 12.9

Silkworm pupae meal Lepidoptera Bombyx mori 8.2 44.1 24.8 4.6

Housfly larvae meal Diptera Musca domestica 8.2 37.5 19.8 23.1

Krillmeal 8.2 59.2 18.4 13.3

Fishmeal (Menhaden) 8.2 56.9 9.2 18.4

Soymeal 8.2 49.3 1.9 6.8



Average values of amino acids (g/100g)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Arginine

Isoleucine

Leucine

Valine

Histidine

Lysine

Methionine

Phenylalanine

Threonine

Tryptophan

Amino Acid composition of different raw materials

Insectmeals avg

Fishmeals avg

Soybeanmeal





High in poly unsaturated fatsHigh in poly unsaturated fats



Substitution of fishmeal by insectmeal

Trials have been done with: BSF, Silk worm meal, House fly
• Up to 25% substitution no problems (when higher sometimes

problems with chitin levels or fat levels).
• Higher levels (up to 100% substitution) also measured seen specific

trials with no problems.

• Studies have to be done to test the digestibility and FCR values of the
various insect species for the various fish species to calculated the
value of insects.



Special components in insects
• Chitin and chitin derivatives (e.g. Chito-oligo, chitosan), activate the innate

immune response, improve disease resistance, improve growth rate. Up to
10% can be beneficial in a fish diet.

• Fly maggots (Musca Domestica): 1) immune stimulation 2) improves feed
conversion 3) high growth performance and cholesterol reduction in Red Sea
Bream (Ido et al, 2015)

• BSF lipids, e.g. lauric acid seem to have an effect on the immune system
(recent results found in pig feed from Coppens animal feed).



Monkey feed



Monkey feed



Monkey feed



Reptile feed



Observation of how shrimp eat:
small pellets fall out of the mouth and tentacles

But what does the animal want? 



long and soft pellets are preferred!



Semi moist fish diets ~35 % moist)



What is needed to start the insect business?
A quality control system in the whole insect chain!



Quality Quantity Safety

The insect supply chain can be seen as a train 
whith carriages



Quality Quantity Safety

But when one of the carriages is not 
functioning, the whole chain is effected



New sector, new opportunities

• Start from the beginning with
• high quality products
• secure processing
• high standards and safety

• No anti-biotics or growth hormones!



High quality of insects as raw material for the 
feed industy:
What is at least needed?

- Proximate analysis (crude nutrient analysis)
-The proximate or Weende analysis of feed is a quantitative
method to determine different macronutrients.

Moisture (crude water)
Crude ash (CA) 
Crude protein (CP)
Ether extracts (fats or lipids; EE)
Crude fiber (CF) 
Nitrogenfree extracs (NFE)(carbohydrates, sugars, starches)

- Specific analyses
- Amino acid composition
- Fatty acid composition



Variation in nutritional values

A very low standard deviation
Varying from 0.6 to 1.9

Data from Feedipedia







What is seen in all insect analyses: A very high standard deviation 
varying between 1.0 and 8.3
Compasred to the low standard deviation of fish meal varying from 
0.6 to 1.9



Possible other importanty nutritional quality:
Quality issue concerning the enzymatic browning 

(PPO; polyphenol oxidation reaction)
Start

30 min

3 hours
Browning polymers (melanins) can have an 

a negative effect on digestion of proteins 

(Falguera, 2012)



Special products with insect fats in the feed
Mealworm, buffalo, locust



Add insect meal as source of chitin to 
improve health of the animals

(small visual test to check the chitin effect on growth of yeast)

CONTROL 1% CHITIN



Thank you for your attention !



Processing of lesser mealworms to obtain a qualitatively safe 
product, taking into account brown colouring and visual 

properties.

Lex Pijnappels

June, 2019
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Introduction
• Objectives
• Background
• Experimental design
• Microbial conditions
• Chemical declension
• Colour analysis
• Microbiological results 
• Conclusion



Objectives
• Insect rearer: To set up a processing line for lesser mealworms to

create added value to the product.

• Food company: To receive a semi-finished ingredient that meets the
microbiological and visual requirements.

• NGN: To determine the influences of different blanching methods on
lesser mealworms (Buffaloworms) to obtain a qualitatively safe
product, taking into account brown colouring and visual properties.



Background
• Processing
• Blanching, drying, separation, purification

• Microbial aspects
• Chemical aspects



Background: Processing
• From whole buffaloworms to ingredient
• Which processing steps do we need?



Background: Processing
• From whole buffaloworms to ingredient
• Which processing steps do we need?



Background: Processing

Pasteurisation 
Sterilisation
Boiling/blanching
PEF/HPP

Blanching
- Small product
- Type of bacteria
- Chemical

reactions

Pulverisation
Extrusion 
Baking
Pressurisation 

Pulverisation
- Whole insect
- Properties

Drying
Acidifying
Packaging
Additives 

Drying
Application
Long shelf life



Background: Microbiology
• Legislation

– Dutch, German, Belgium and EU

• Total viable count
– Total overview

• Enterobacteriaceae
– Hygiene indicator

• Bacillus cereus
– Process conditions

• Staphylococcus aureus
– Skin bacteria 



Background: Chemical
• Enzymatic browning
• Non-enzymatic browning
• Maillard reaction/caramelisation



Methods

Time/Temperature 70°C 80°C 90°C 100°C
20 s AAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAAAA
40 s AAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAAAA
60 s AAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAAAA
80 s AAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAAAA

100 s AAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAAAA



Methods
• Sensitive to influences
• Visual assessment is difficult 
• Express colour in numbers
• LAB, RGB, XYZ, CMYK etc.

• Compiling colour palettes

Mealworms

Colorimeter

Colour range



Colour analysis upon blanching at 90°C

• Minolta colorimeter

• L-A-B

• Brightness
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• Green-magenta
• Blue-yellow
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• ΔE
• Total differentiation
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Total colour differentiation upon blanching

• Discolouration
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Decimation of Enterobacteriaceae upon blanching
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Conclusion

• Microbial safety >> discolouration
• Optimal blanching temperature for decimation of m.o. = 90 and 100°C
• Optimal blanching time for colour = 40 – 60 s
• Best blanching temperature for Enterobacteriaceae = 100°C



Questions
Thank you for your attention



New 
Generation
Nutrition
Work experience placement
International Food & Agribusiness Year 1

Matthias Vermeulen
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Sustainability

Animal Production Systems

Transition



Content

• Goals of WEP
• NGN
• Special assignment: Education
• My experience
• Questions



Goals of the WEP

Orientation

Insect industry

Experience in food industry

Special assignment

Vlog



NGN

Professional
Knowledge

Involved
Personal

Innovative
Pro-active

Network
Dynamic



Special assignment:
Education



Why children?

1. Open minded & accessible

2. Their future

3. Game changers

Importance:

• Informing

• Perspective

• Awareness

How?

• Free educational source

• Cooperation with schools, GO’s & NGO’s

• Classes





My experience



Questions


	1. Johdanto
	2. Matkaohjelma
	3. Vierailukohteiden muistiinpanot
	3.1. Jauhopukin (Tenebrio molitor) tuotantolaitos
	3.2. Blue Acres ja Stichting Duurzame Kost (Sustainable Food Foundation)
	3.3. HAS University of Applied Sciences
	3.4. New Generation Nutrition (NGN)
	3.4.1. Insects as alternative raw material for use in animal feeds (Marleen Vrij, NGN)
	3.4.2. Processing of lesser mealworms to obtain a qualitatively safe product, taking into account brown colouring and visual properties (Lex Pijnappels, NGN)
	3.4.3. Work experience placement at NGN – International Food & Agribusiness, year 1 (Matthias Vermeulen, HAS University of Applied Sciences)
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