
VIATGE A PAÏSOS BAIXOS  
ECOSISTEMA PROTEÏNA ALTERNATIVA 
 

2, 3 i 4 de Novembre de 2022 
 
 
Organitzen: 
 

 
 
 

 
Vine a conèixer un ecosistema de referència en proteïna alternativa i a establir 
contactes i possibles col·laboracions de futur per a la teva organització. 
Recomanat per a gerents, responsables d’R+D+i i directius. 
 
Inscripcions obertes fins al 30-set-2022. Limitades a 25 persones.  
Obert únicament a socis d’INNOVACC i a empreses que formin part del 
projecte de proteïna alternativa impulsat conjuntament per ACCIÓ i 
INNOVACC.  
 

 

PROGRAMA  
 

2-NOVEMBRE-2022  
 

Sortida de l’Aeroport de Barcelona cap a Amsterdam (vol BCN-AMS 10:00-12:30) 
  
Viatge en autocar de l’aeroport d’Amsterdam (Schipol) fins a Ermelo (85 km aprox). 
Visita a: 

 YNSECT (alimentació animal i humana amb insectes) - Ermelo 
http://www.ynsect.com/en/ 
 

Viatge en autocar d’Ermelo a Amersfoort (30 km aprox). 
Visita a: 

 Rival Foods ((ingredients disruptius per anàlegs) - Amesfoort 
www.rival-foods.com  

 
Viatge en autocar a l’hotel a Amersfoort (5 km aprox). 
 
 
 
 



3-NOVEMBRE-2022 (Wageningen-Food Valley i voltants) 

 
Viatge en autocar per Wageningen i voltants (40 km aprox). 
Visites a: 
 

 NIZO (centre R+D+i, ingredients disruptius per anàlegs, fermentació, ...) - Ede 
www.nizo.com  

 FUMI INGREDIENTS (ingredients disruptius per anàlegs, llevats, microalgues, ...) - Wageningen 
https://www.fumiingredients.com/ 

 OJAH (ingredients disruptius per anàlegs, extrusió humida) - Ochten (expo a Wageningen) 
https://www.ojah.eu/ 

 TOP (serveis d’innovació en alimentació) - Wageningen 
www.top-bv.nl 
https://top-bv.nl/new-cooperation-for-large-volume-production-of-new-meat-substitutes/ 

 
Viatge en autocar a Delft (105 km aprox). 
 
Visita a: 

 PLANET B.IO (associació sense ànim de lucre, àmbit Biotecnologia) - Delft 
https://www.planet-b.io/ 

 BPF (tecnologia de bioprocessos) - Delft 
https://www.bpf.eu/ 

 
Viatge en autocar a l’hotel de Delft (5 km aprox). 
 

 
 

 

4-NOVEMBRE-2022 (sud de Països Baixos i Ghent-Bèlgica) 
 

Viatge en autocar des de l’hotel de Delft (5 km aprox). 
Visites a: 

 MEATABLE (carn cultivada) - Delft 
https://meatable.com/ 

 
Viatge en autocar a Eke Nakareth, Gant (Bèlgica) (185 km aprox)  
 
Visita a: 

 SOLINA (ingredients disruptius per anàlegs) - Eke Nakareth, Gant (Bèlgica) 
https://www.solina.com/location/solina-belgium/  

 
Viatge en autocar a l’aeroport Nacional de Brussel·les (a 69 km de Gant) 
 
Tornada de l’aeroport de Brussel·les cap a Barcelona (vol BRU-BCN 18:25-20:25) 

 



 
 
 
COST INSCRIPCIÓ PER PERSONA 
 
Vols avió*: 100 € aprox. (BCN-AMS i BRU-BCN) 
Hotel*: 250 € aprox. (2 nits, habitació i esmorzar, en habitació individual) 
Viatges interns: entre 150 € i 200 € en funció del nombre d’inscrits (3 dies de desplaçaments en autocar pel grup) 
TOTAL: entre 500 i 550 € en funció del nombre d’inscrits. 
 
NO INCLOU (dinars i sopars i altres dietes que haurà d’assumir cadascú individualment). 
 
(*) S’indicaran els vols i hotels que caldria reservar i pagar individualment per part de cada inscrit. Per a poder fer 
els desplaçaments i allotjament tot el grup junts. 
 
IMPORTANT: Aquest programa podria canviar lleugerament, tant pel que fa a alguna visita a realitzar, com al 
cost per a cada inscrit, o degut a altres imprevistos. 
 
 
 
 


