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Korte omschrijving inhoud DLO heeft in 2015 bijgedragen aan het koppelen van de 

compositie van de reststromen in termen van macro- en 

micro nutriënten, aminozuren en flavonoïden aan 

beschikbare restvolumes en functionaliteiten van 

componenten voor toepassingen in levensmiddelen. 

Eveneens is verder gewerkt aan LCA analyses van de 

verwerking van een aantal reststromen. 

 

 

Highlights 

Gegevens over de compositie van de reststromen in macro- en micronutriënten, 

aminozuren en flavonoïden is gekoppeld aan de omvang van beschikbare reststromen en 

aan functionaliteiten van componenten voor toepassingen in levensmiddelen. Voor de 

componenten en functionaliteiten koppeling is een visualisatietool in Excel gemaakt. 

Mogelijke toepassingen van componenten en deelreststromen zijn met het consortium 

gedeeld.  

Voor de LCA zijn de ketens afgebakend, is het doel en de afbakening van de LCA 

analyses in kaart gebracht en zijn de ketens grotendeels op LCA data input 

geïnventariseerd. Productie van onoplosbare vezels uit wortelresten wordt vergeleken 

met productie uit chicoreipulp en uit citruspulp. Ook wordt de productie van beta-

caroteen uit wortelresten vergeleken met productie uit algen en uit wortels die specifiek 

voor beta-caroteen productie geteeld worden. 

Technologieën voor verwerking van (wortel)reststromen (zoals milde conservering, 

extractie, ontsluiting en mild drogen) zijn op pilotschaal getest en worden 

doorontwikkeld naar proceslijnen. Aannames in het business plan zijn gevalideerd met 

experimenten op pilotschaal en daaruit zijn vervolgstappen gedefinieerd. 
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