
Zeewier
Gezond, natuurlijk,

duurzaam en.... lekker 

Uitgave van Your Well: info@yourwell.nl

Wereld van zeewier
Tot voor kort kwam zeewier voor consumptie vooral uit het Verre Oosten. 
Tegenwoordig zijn er echter ook zeewier producten uit Ierland, Frankrijk en Spanje 

(Oosterschelde) zeewier op de markt.

Zeewier wordt verwerkt in veel producten, maar er is natuurlijk ook zeewier in pure 
vorm. Deze pure, lang houdbare en meestal gedroogde producten kun je op 
eenvoudige wijze gebruiken: ideaal als smaakmaker en zoutvervanger in soepen, 
sauzen, door salades, over vis, vlees, stamppotten en bij barbecue, ei- en 

te gebruiken in de dagelijkse keuken.

Voor producten met zeewier
www.wereldvanzeewier.nl

Meer informatie over zeewier
www.zeewierwijzer.nl

Voor recepten met zeewier
receptenmetzeewier.nl. 



 Wat is zeewier?

Zeewier ken je ongetwijfeld van de stranden en het zwemmen in zee. Maar wat is het 
nu eigenlijk? Zeewieren worden ook wel macroalgen genoemd: zeeplanten die in zee 
of brak water leven en die je met het blote oog kunt zien. Microalgen is de benaming 
voor algen die niet waarneembaar zijn met het blote oog (bijvoorbeeld chlorella) en 
die ook worden aangetroffen in zoet water.

Zeewieren kunnen worden onderverdeeld in groenwieren (ca. 1800 soorten, zoals 
zeesla, viltwier en darmwier), bruinwieren (ca 1800 soorten, zoals vingerwier, 
suikerwier, wakame, blaaswier en zeespaghetti) en roodwieren (ca. 6200 soorten, 
zoals Iers mos, dulse, nori en knoopwier)

voedselketen staan. Ze vervullen daarnaast een belangrijke rol in onze 
zuurstofvoorziening en in de opname van CO .

Waarom zeewier?
 
Zeewier vormt als bijgerecht of smaakmaker een lekkere, 
gezonde en voedzame toevoeging. Tevens kan het een goede 
bron van eiwitten zijn. Nieuwe bronnen zijn nodig om de 
groeiende wereldbevolking van eiwitten te blijven voorzien.

Zeewier is een veelzijdig product qua vorm en kleur, maar ook 
wat betreft de voedingsstoffen. Alle wieren zijn rijk aan mineralen 
(o.a. calcium, ijzer, kalium, magnesium) en sporenelementen 
(o.a. zink, selenium, jodium). Afhankelijk van de soort is zeewier 
een goede bron van vitaminen A, B, C en E en van plantaardige 
eiwitten. De delen van het zeewier die niet door het lichaam 
worden afgebroken zijn vezelrijk en bevorderen de darmwerking. 

Behalve de vele heilzame voedingsstoffen is zeewier puur 
natuur, er wordt niets aan toegevoegd en kan heel duurzaam 
worden geoogst, zonder beslag te leggen op schaars land.

een smaak die door menig chefkok wordt gewaardeerd en 
steeds vaker wordt toegepast in hun gerechten.

Zeewier is duurzame voeding, verzorging en gezondheid

Hoe eet je zeewier?
In Japan maakt zeewier al eeuwenlang deel uit van het 
dagelijkse eetpatroon en draagt daardoor bij aan de relatief 
gezonde levenswijze van Japanners. 

Tegenwoordig hebben wij in het Westen het gezonde, 
veelzijdige en smakelijke zeewier ook ontdekt, onder andere 
met sushi, maar ook op vele andere manieren:  Als bijgerecht, 
als smaakmaker in gerechten of als alternatief voor zout. 
Bekende en makkelijk te gebruiken zeewieren voor in de 
keuken zijn zeesla, nori, wakame, dulse, kombu en 
zeespaghetti.

Met zeewier zorg je voor een natuurlijke, gezonde, 

Toepassingen en voordelen van zeewier
Naast het feit dat zeewier bijzonder gezonde voeding is, wordt het verrassend vaak 
gebruikt in voedingsmiddelen die je waarschijnlijk al heel goed kent. Bekijk eens de 

structuur hebben. Bij ijs, chocolademelk, pudding, sauzen en dipsauzen bijvoorbeeld 
wordt gebruik gemaakt van zeewier, herkenbaar aan de E-nummers 400 t/m 407. De 
wieren in al deze producten worden gebruikt als bind- en verdikkingsmiddel. Met Iers 
mos (carrageen) en knoopwier (agar agar) kun je ook makkelijk zelf producten binden 
en verdikken.

Daarnaast kent zeewier vele andere toepassingen als duurzame grondstof voor 
biobrandstof en duurzame alternatieven voor plastic. Maar studies tonen ook aan dat 
zeewier een steeds grotere rol kan spelen binnen de gezondheidszorg. In China is 
een medicijn op basis van zeewier extract al goedgekeurd voor de behandeling van 
Alzheimer. In de landbouw wordt zeewier gebruikt om gewassen weerbaarder te 
maken en te voorzien van voedingsstoffen. En zeewier levert een grondstof om 
afbreekbare materialen van te maken, onder andere voor verpakkingsmaterialen en 
wegwerpbekertjes en rietjes van zeewier.

Zeewier wordt ook al heel lang toegepast in verzorgingsproducten en bij 
huidbehandelingen. Het heeft een directe, heilzame werking op de huid en indirect 
door de werkzame stoffen die via de huid in het lichaam komen en zo van invloed zijn. 

Zeewier zoals jodium en lithotamnium vind je tevens in steeds meer 
voedingssupplementen. Jodiumrijk knotswier voor een goede stofwisseling en 
vetverbranding en lithothamnium is rijk aan calcium voor sterke botten en een goed 
zuur-base evenwicht in de maag. 
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