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Quinoa
Q
m
melkchoc
colade va
an drieta
al Wagen
ningse studenten
n valt in de
prijzen
p
Met
M 4000 e
euro aan prijzengel
p
d hebben drie stude
enten leve
ensmiddele
entechnollogie aan
Wageninge
W
en Univers
sity de Eco
oTrophelia
a, een Eur
ropese wedstrijd voo
or studentten
voedingste
v
echnologie
e, succesv
vol afgeslo
oten in Keu
ulen. Het drietal
d
onttwikkelde
e op basis
van
v
de quinoa-plantt chocolademelk die
e gemakke
elijk en duurzaam do
oor de lok
kale
bewoners
b
in Zuid-Am
merika kan worden vervaardiigd. Eerde
er won de quinoadra
ank al de
Nederland
N
se voorronde die do
oor TKI Ag
gri & Food
d werd geo
organiseerrd.
Randi
R
Phinn
ney, Nicolas
s Tsisios en
n Mi-jung K im ontvingen de twee
ede prijs vo
oor hun food
d-creatie:
chocoladem
c
melk die is vervaardigd
v
d uit afvalsttromen van
n de quinoa bewerking
g. Daarbij komt
k
bij de
zetmeelprod
z
ductie een reststroom met eiwittten vrij die normaliter als afvalwa
ater werd gezien.
g
De
studenten
s
w
wisten een procedé te ontwikkele
en waarbij de gezonde
e voedingssstoffen uit de
d
afvalstroom
a
m worden ge
escheiden en
e benut alls grondstof voor de chocoladem
melk. Aan he
et
en snufje zout.
halffabricaa
h
t voegden zij cacao, suiker
s
en ee
z
Aan
A
de com
mpetitie ded
den deelnem
mers uit ach
httien Euro
opese lande
en mee. De drie Wage
eningse
studenten,
s
respectieve
elijk afkoms
stig uit Can
nada, Cypru
us en Zuid-Korea hadd
den voor de zomer de
e
Nederlandse
N
e competitie gewonne
en. Deze co
ompetitie werd georganiseerd doo
m
or TKI Agrii & Food om
in
nnovatie en
n ondernem
merschap ook bij stude
enten onde
er de aanda
acht te bren
ngen.
De
D nieuw ge
emaakte ch
hocolademe
elk is een n
natuurprodu
uct dat in Zuid-Amerik
Z
ka, maar oo
ok in
bijvoorbeeld
b
d Europa off Canada, op
o een duu rzame man
nier voor eigen consum
mptie of als
s
exportprodu
e
uct kan worrden gemaa
akt. Zo verr is het echtter nog niet. De stude
enten denken samen
met
m het bed
drijfsleven wel
w na over een moge
elijke toeko
omst voor hun
h
prototy
ype chocola
ademelk.
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Meer
M
informa
atie kunt u verkrijgen
v
bijj team capta
ain Randi Phinney (randi.phinney@g mail.com), begeleider
b
Ralf
R
Hartemin
nk, ralf.harte
emink@wur..nl, tel. 0317
7 483558 of bij Kees de Gooijer, dire
ecteur TKI Agri
A
& Food,
te
el: 06-51 70
0 16 30.

