
vmt | 19 december 2003 | nr 2610

Fo
to

: S
tu

di
o 

As
se

nd
el

ft

Hoe vers is

kers(t)vers?
Hoe vers is

kers(t)vers?

Tijdens de kerstverkopen
stijgt de vraag naar gemeng-
de slasoorten en soeppakket-
ten.
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Wat eten we met kerst? Carpaccio van zalm, hert, rode eiken-
bladsla en chocolademousse met verse slagroom of, omdat het
economisch wat minder gaat, hun voordeliger geprijsde tegen-
hangers? In de winkel wordt het aankoopgedrag van de consu-
ment gestuurd met aanbiedingen en recepten. Supermarktke-
tens komen met thema’s. Met de industrie wordt overlegd wel-
ke artikelen daarvoor nodig zijn. De consument wordt met
campagnes naar de producten geloodst om van een thema een
commercieel succes te maken.
Niet alle formules pakken het zo aan. Schuitema-woordvoerder
Karel Jan van den Hoven (C1000) laat weten zelfs voor kerst
niets bijzonders in petto te hebben. “Met de kerst wijken wij
niet van onze strategie af maar houden wij ons aan het imago
dat C1000 de rest van het jaar ook heeft: een supermarkt met
een uitgebreid assortiment dagelijkse producten. Er worden in
beperkte mate bijzondere artikelen, zoals konijn, in huis
gehaald en dat is het dan. Wij zien geen reden voor een kort-
stondige imago-omslag naar culinair specialist. Die rol wordt al
ingevuld door andere winkelformules.”
Edah neemt eenzelfde standpunt in. Ook bij Edah geen spekta-
kel rond het kerstfeest, aldus woordvoerster Mirjam Verstappen
van Laurus. De formulemanagers van Konmar en Super de Boer
onthielden zich van een toelichting, evenals Jan Linders, een
keten met 40 filialen waarvan de meeste in zuidelijk Nederland.

Gewoon bijzonder
Albert Heijn, de nationale voortrekker wat betreft consumen-
tentrends, bedacht het concept ‘maak iets bijzonders met
gewone producten’. Dure en exclusieve vlees-, vis-, en groente-
soorten nemen een bescheiden plaats in het kerstassortiment
in ten faveure van gewone producten, aldus AH.
Maar hoe gewoon is gewoon? Op het inkoopmenu van de vlees-
divisie staan ook grootgebraad en filet van kalkoen en gemari-
neerde varkenshaas. De visinkoper legde een hand op zalm-
schelpen en gamba’s. Verder is ruimte gemaakt voor haas,

struisvogel en wildbok. “En er is konijn, maar die is dit jaar van
Franse komaf”, vertelt woordvoerster José Mes, nog geplaagd
door herinneringen aan de diepgevroren Chinese langoren in
2002.
Het accent bij AGF ligt wel op de wat meer alledaagse produc-
ten. Daar promoot AH sla, broccoli, sperziebonen en aubergi-
nes. “Voor deze speciale gelegenheid geven wij onze klanten
bereidingstips en recepten om daar iets bijzondere mee te
doen”, aldus Mes.
Het fruitassortiment kreeg een excentriek tintje met exotische
producten: kumquats (dwergsinaasappeltjes), de Kaapse goud-
bes en de Maleisische ramboetan, die eruit ziet als een lychee,
maar smaakt als een combinatie van aardbei en druif.

Om in te spelen op de hang naar gemak zijn veel vlees- en vis-
artikelen voorbewerkt. De zalmschelp hoeft alleen nog even de
oven in en de gamba’s kunnen na twee minuten magnetron zó
op tafel. 

Definitie
Zijn mensen bereid voor gemak concessies te doen wat betreft
de versheid? En wat is vers precies?
Neem sla. De traditionele krop kan als het ware zo van het land
de winkel in. Voorverpakte, gemengde sla heeft iets meer tijd
nodig. En sla in een atmosferische verpakking is in de koelkast
langer houdbaar dan een krop. Maar mag het dan nog wel vers
heten? Het antwoord ligt besloten in de wirwar van Nederlandse

Er is dit jaar veel vraag naar een artikel als rosbief dat zich in het
hogere prijssegment bevindt. 

In de tijd vlak voor kerst kopen mensen dure, exclusieve versproducten. Volgens onderzoek van de

bureaus Q&A en ITM wordt dit jaar rond de kerst vijfentwintig procent minder uitgegeven dan in

2002. Passen handel en industrie hun assortiment aan deze prognose aan? En hoe zorgen zij in deze

hoogtijdagen voor een snelle aanvoer van voldoende producten? Ofwel hoe vers is vers rond kerst?
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‘Er is weinig verschil in versheid tussen het gewas in

originele gedaante en de producten die door de 
industrie zijn gewassen, gesneden en voorverpakt’
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en Europese regels, wetten en voorschriften want een eenduidi-
ge definitie van vers is er niet.

Bewerken en verwerken
Zelfs Jan Homma, controleur bij de VWA/Keuringsdienst van
Waren kan geen algemeen geldende versvoorschriften opnoe-
men. Hij weet dat er EU-regels zijn wat betreft pluimvee en
konijnen. “Die mogen vers heten als ze worden bewaard op een
temperatuur tussen nul en vier graden en onbehandeld zijn.
Versheid van AGF is ongetwijfeld geregeld in EU-handelsveror-
deningen, maar daarin worden vooral zaken over import- en
exportkwaliteit geregeld en dat valt buiten het gezichtveld van
onze dienst.”
Volgens Henri Uitslag, beleidsmedewerker Kwaliteit van het
Productschap Tuinbouw, heeft de kwalificatie ‘vers’ zowel te
maken met de productie als de bewaarcondities. “Er zit verschil
tussen bewerken en verwerken van groenten. Onbewerkte en in
beperkte mate bewerkte groente en fruit mogen vers worden
genoemd. Onder ‘bewerken’ verstaan we wassen, versnijden en
niet-verduurzamend verpakken. Een voorbeeld van dit laatste
zijn groenteconserven.” Voorverpakte groenten in begaste
folieverpakkingen zorgen er voor dat producten langer vers blij-
ven. Toch heten ze vers omdat de producten zelf niet zijn
gekookt of geblancheerd, zoals conserven.
Volgens Uitslag speelt de termijn tussen oogsten en bewerken
geen rol bij het verscriterium. “Penen kunnen best even blijven
liggen tot ze worden versneden, want ze behouden hun vers-
heid langer dan bepaalde soorten (groene) bladgroenten die
eerder de neiging hebben te verleppen.”

Soeppakketten
In de praktijk blijkt er maar weinig verschil in versheid tussen
het gewas in originele gedaante en de producten die door de
industrie zijn gewassen, gesneden en voorverpakt. Uitzonderin-
gen zijn producten die van ver komen. “Met een transport van-
uit Spanje is een tot anderhalve dag gemoeid”, aldus Marcel

van den Meerendonk, operationeel directeur van Groentehof
(specialist in voorverpakte groenten). “Een vaste regel is dat
alle producten op de dag van aankomst in ons bedrijf, of hoog-
uit de dag er op, worden bewerkt. Diezelfde dag worden ze bij
de klanten afgeleverd – voorzien van een THT die afhankelijk
van het gewas tussen de zes en acht dagen ligt.”
Het komt volgens Van den Meerendonk vooral bij voorverpakte
groenten op snelheid aan. Een bestelling die vóór half een ‘s
middags is geplaatst, kan diezelfde middag vanaf twee uur wor-
den afgehaald of gaat rond dat tijdstip in een van de eigen
opleggers en wordt vervolgens geconditioneerd vervoerd naar
de afnemer. Binnen twee uur zijn de producten op de plaats van
bestemming en dankzij een strak georganiseerd logistiek tra-

ject kan het tijdstip van levering tot op een kwartier nauwkeurig
vooraf worden bepaald. “Onze producten zijn weliswaar gewas-
sen, gesneden en verpakt, ze zijn er niet minder vers om. Alles
wat een dag na productie niet is verkocht, wordt niet meer aan
onze klanten uitgeleverd. Vroeger werden deze artikelen vernie-
tigd, maar dat is zonde – de THT is immers nog lang niet verlo-
pen. Daarom staan wij ze tegenwoordig af aan de Voedselbank,
die de groenten verdeelt onder mensen die van een bijstands-
uitkering moeten leven.”
Voorverpakte groenten worden steeds meer dagelijkse kost.
Gemak is het belangrijkste aankoopmotief. Dat voorbewerkte
groente duurder is dan de producten die linea recta van het land
naar de winkel komen, lijkt consumenten niets te kunnen sche-
len. Van den Meerendonk: “De recessie heeft geen vat op onze
afzet. De markt groeit zo’n acht procent per jaar. Groentehof zit
daar ongeveer zes procent boven. Dan heb ik het over autonome
groei via bestaande afzetkanalen.”
Overigens zijn de feestdagen geen aanleiding voor het bedrijf om
bijzondere groenten aan het assortiment toe te voegen. “Mensen
zijn inmiddels aan zo veel soorten gewend dat je niet meer van
bijzondere of exclusieve varianten kunt spreken. Vroeger waren
broccoli en artisjokken exclusief, nu eet iedereen ze. Er vindt wel
een lichte verschuiving in het productengamma plaats. Tijdens
de kerstverkopen stijgt de vraag naar gemengde slasoorten en
soeppakketten. Ik leid daar uit af dat zelf soep maken in deze
periode kennelijk in trek is. Maar dat de consument dit jaar de
hand op de knip houdt, kan ik niet onderschrijven.”

Luxe vleeswaren
Ton van Asten, directeur Bedrijfsontwikkeling van vleeswaren-
producent Zwanenberg Food Group, heeft eveneens niet
gemerkt dat consumenten hun bestedingen naar beneden heb-
ben bijgesteld. “Het is dit jaar ‘business as usual’, zeg maar:
meer luxe hammen en minder leverworst in een verhouding van
pakweg plus en min tien procent. In de praktijk ligt dat natuur-
lijk wat genuanceerder, maar deze beschrijving geeft een aardig
beeld. Gevoelsmatig zeg ik dat consumenten dit jaar wat min-
der dure en luxueuze artikelen eten en dit compenseren door
wat meer te kopen. Maar aan de andere kant krijg ik signalen
van de snijafdeling dat er dit jaar toch veel vraag is naar artike-

Verkopen
De supermarkt neemt zo’n 76% van alle versverkopen in
ons land voor zijn rekening, blijkt uit recent onderzoek
van GfK. Het is een gemiddelde, want wat betreft (al dan
niet) bewerkte aardappelen en groenten liggen de cijfers
zelfs op respectievelijk 96 en 92%.
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Binnen twee uur zijn de producten op de plaats van
bestemming. Dankzij een strak georganiseerd logistiek
traject kan het tijdstip van levering tot op een kwartier
nauwkeurig vooraf worden bepaald. 

‘Een eenduidige definitie voor vers is er niet’
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len als rosbief dat toch in het hogere prijssegment zit. Maar 
enfin, Zwanenberg Food Group is producent, geen marktonder-
zoeker. Waar de accenten liggen in de productie en welke hoe-
veelheden wij moeten aanleveren, wordt bepaald door de wen-
sen van retail. Zij zitten dichter bij de consument en daar wor-
den de trends gezet.”
Nauw overleg over het aanlevertraject tussen retail en industrie
is van groot belang. Van Asten: “Zeker bij verse vleeswaren wil-
len we ruim van tevoren weten welk scenario in gang moet wor-
den gezet om tijdig op de trends in te haken.”
De bestel- en aanleverprocedures zijn voor elke productsoort
verschillend. Rauwe ham, bijvoorbeeld, wordt in Italië inge-
kocht en moet ter plaatse minstens vier weken van tevoren wor-
den besteld. Bij inheemse vleeswaren wordt bij het tijdstip van
aanleveren rekening gehouden met de ‘shelf-life’, de periode
die de producten op de versafdeling mogen liggen. Voor
gekookte, niet-samengestelde producten als beenham, frican-
deau en rosbief is het schapleven relatief kort, tussen de 7 en 28
dagen. Samengestelde producten, waaronder leverworst, heb-
ben een presentatiecyclus van zo’n 42 dagen en bij gefermen-

teerde artikelen (salami’s, droge worst) is die 35 dagen, nadat
ze een fabrieksdoorloop van tussen de 7 en 20 dagen achter de
rug hebben. De productie- en aanleverplanning moet elk jaar
worden aangepast aan de dagen waarop Kerstmis valt. Dit jaar
is dat op een donderdag en vrijdag. Van Asten: “Voor ons ligt
het zwaartepunt daarmee in week eenenvijftig. Dan zullen we
onze zaakjes op retailniveau op orde moeten hebben.”

Dagvers
Een dessert vormt de feestelijke afsluiter van iedere kerstdis.
Wat zijn de trends in dagverse en koelverse desserts dit jaar?
Rob van Dongen, woordvoerder van Friesche Vlag, weet geen
concrete voorspelling te doen. Bij dagverse zuivel wordt niet
ruim van tevoren gepland welke artikelen extra en welke minder
zullen worden uitgeleverd. “Dagvers gaat uiterlijk de dag na pro-

ductie de deur uit. Maar er wordt in de productie natuurlijk wel
rekening mee gehouden dat de standaardyoghurts en -vla’s
minder hard zullen lopen dan anders en dat er meer luxe artike-
len zullen worden gekocht. Slagroom, van dagvers tot en met de
spuitbussen, is elk jaar weer een topper. Evenals toetjes in het
hogere segment, zoals Droomyoghurt, Droomvla en Straciatella-
yoghurt. Omdat veel mensen zelf hun kerstmaaltijd bereiden,
verwachten wij ook extra afzet van Koksroom en Crème fraiche.”

Koelvers
John Gardner, algemeen directeur van Uniekaas (Almhof des-
serts) voorspelt dat meer mensen dit jaar thuis zullen eten in
plaats van in een restaurant. Dat schept financiële ruimte voor
luxueuze producten voor de kerstmaaltijd. “Ik zet in op onze
Almhof Chocolademousse en twee luxe ijsvarianten, Room Yog-
hurtijs en Slagroomijs. Toegegeven, ijs is geen versproduct in
warenwettelijke zin, maar het zal met kerst een van onze best
verkochte Almhof-artikelen zijn. Wij merken er wel iets van dat
de consument het financieel wat rustiger aan doet, maar dan in
de zin dat onze afzet stijgt als er acties zijn met Almhof-des-
serts. Ik geloof niet dat mensen met kerst ook op de uitgaven
aan eten zullen beknibbelen.”
Op de vraag of de feestdagen Uniekaas hoofdbrekens bezorgen
om alles tijdig in de winkel te krijgen, zegt Gardner: “Nee, onze
producten zijn koelvers, dus we kunnen op tijd onze maatrege-
len nemen. Bij dag dagvers ligt dat anders. Die moet vrijwel
direct na productie op transport worden gezet. Koelverse des-
serts van Almhof kun je desnoods even op voorraad houden.”

Rob Wild
R. Wild is freelance journalist. 

Omzet
Tegenover de sombere prognose van Q&A en ITM, die de
kerstuitgaven per gezin van ¤ 453 in 2002 zien teruglo-
pen naar ¤ 344 dit jaar, staan de CBS-cijfers over het der-
de kwartaal van 2003. Weliswaar daalden de bestedin-
gen in de detailhandel met 4,7% ten opzichte dezelfde
periode vorig jaar, supermarkten noteerden 2% meer
omzet en voedingsmiddelen totaal boekte zelfs een
omzetstijging van 3%.

‘Meer mensen zullen dit jaar thuis eten’

Bij de productie van dagverse zuivel wordt er rekening mee gehou-
den dat standaardproducten minder hard lopen en dat er meer luxe
artikelen zullen worden gekocht.


