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Product en ontwikkeling

Opa en oma gaan op safari naar Zuid-Afrika en de buren boeken

een stedentrip naar Marrakech. Steeds meer mensen maken

kennis met verre oorden en authentieke keukens, waarvan ze

ook thuis willen genieten. Voor sausproducenten biedt dat kan-

sen en uitdagingen. Hoe vind je evenwicht tussen exotisch avon-

tuur en vertrouwde Hollandse prak?

“Wij kiezen voor toegankelijke smaken
met een stukje authentieke herkenning.
Een product moet net even anders sma-
ken, maar tegelijkertijd lekker zijn”, zegt
Marc Veltman, new product development
manager bij soepen- en sauzenfabrikant
Honig. Het bedrijf bracht in 1974 als een
van de eersten ‘droge’ Italiaanse pasta-
saus op de Nederlandse markt en liet
mensen kennismaken met Oosterse pro-
ducten als nasi en mie. Tegenwoordig
beschikt Honig over een uitgebreid exo-
tisch assortiment, variërend van Mexi-

caanse chili con carne tot Zuid-Afrikaan-
se noedels en Marokkaanse couscous. De
fabrikant richt zich op een breed publiek,
waaronder gezinnen met en zonder kin-
deren.

Avontuurlijk
Kiezen ze bij Honig voor ‘toegankelijk’,
bij Boas – handelsorganisatie voor au-
thentieke producten als Patak’s (Indi-
aas), Thai Kitchen (Thais), Blue Dragon
(Japans) en Merza (Mediterraan), zoeken
ze juist het avontuur op. “Onze produc-

ten onderscheiden zich door een traditio-
nele receptuur, die vaak alleen bij de pro-
ducteigenaren bekend is. De smaak is
niet aangepast aan de Nederlandse keu-
ken. Een scherpe Thaise curry blijft dus
scherp en een Indiase saus bevat komijn
en koriander in dezelfde verhoudingen
als in India”, zegt Dustin Hartman, cate-
gory manager premium taste. “Bij de se-
lectie van gerechten houden we overi-
gens wél rekening met de westerse
smaakvoorkeur. We kiezen bijvoorbeeld
voor de mildere Indiase curry’s, zoals de
Tikka Massala of een Korma-saus. Ook
die zijn voor veel mensen vaak nog aan
de scherpe kant”, grinnikt hij.
Boas richt zich op de internationaal en
sociaal georiënteerde consument die
open staat voor nieuwe dingen. “Span-
nend leven betekent voor deze mensen
ook experimenteren in de keuken en aan
tafel”, zegt Hartman. “Op de verpakking
en in productcampagnes leggen we de
consument veel uit over de betekenis en
achtergrond van onze producten. Zo ge-
ven we hen een stukje beleving mee van
het land, de cultuur en de geuren.”

Verwachtingen
Voor Honig spelen de Nederlandse eet-
gewoonten en verwachtingen rond de
multiculturele samenleving een belang-
rijke rol. Consumenten worden daarom
al vroeg bij het ontwikkelingsproces
betrokken. Zij krijgen gerechten met een
zeer of juist weinig authentieke smaak
voorgezet en moeten beoordelen welke
ze het lekkerst vinden. Veltman: “Een
product als lamsvlees wordt in Nederland
niet zo veel gegeten, rundvlees wel. Daar
passen we de receptuur op aan. Lams-
vlees heeft een dominante smaak, die
vraagt om een stevige saus. Runderge-
hakt is minder sterk van smaak en kan
met minder specerijen toe.”
Ook Boas test producten in consumen-
tenpanels. “Niets mag echter ten koste
gaan van de authenticiteit”, benadrukt
Hartman.
Bij de beleving van een multicultureel
gerecht wegen verwachtingen minstens
zo zwaar als de eigen eetcultuur. “Soms
hebben producten een prima smaak,
maar wijken ze te veel af van de verwach-
tingen. “Onze Texaanse pizza verkocht

Exotisch eten: authentiek of

Bij ‘multicultigerechten’ is het de uitdaging evenwicht te vinden tussen exotisch avontuur en
vertrouwde Hollandse prak.
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Producten van onder meer Patak’s bevatten specerijen in concentraties vergelijkbaar aan die
in producten in het land van herkomst. 
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niet goed omdat de barbecuesmaak voor
veel mensen te spannend was en veel
mensen pizza associëren met een Itali-
aanse smaak. De World Wide Wrap-con-
cepten daarentegen, in breed gewaar-
deerde smaken als Mexciaans, Italiaans
en Oosters, zijn succesvol.”
Hartman: “Boas wil verwachtingen over-
treffen of bijstellen door de consument in
contact te brengen met producten. Als ze
het een keer geprobeerd hebben, zijn ze
vaak verkocht. Een goed voorbeeld van
verkeerde verwachtingen zie je bij de
groene en rode curry van Thai Kitchen.
Nederlandse consumenten associëren
rood vaak met heet en denken dat de
groene variant minder heet is. Het tegen-
overgestelde is waar.”

Nat of droog
Volgens Hartman wordt productbeleving
ook beïnvloed door de vorm van de saus:
“Het drogen van kruiden gaat vaak ten
koste van de smaak. Consumenten moe-
ten aan onze gerechten zelf verse groen-
ten toevoegen. Dat voelt heel anders dan
wanneer je gedroogde groente moet wel-
len.” Boas heeft bewust alleen natte pro-
ducten, zoals kant-en-klaarsauzen en
geconcentreerde marinades, in het as-
sortiment.
Veltman vindt de kwaliteit van droge
sausmixen niet meer onderdoen voor die
van natte varianten: “Leveranciers van

specerijen en kruidenextracten hebben
grote technologische vooruitgang ge-
boekt waardoor ze smaakprofielen beter
kunnen behouden. Smaakte gedroogd
knoflookpoeder vroeger muffig, tegen-
woordig proef je het verschil met vers bij-
na niet meer.” 
“Mensen kennen Honig vooral van droge
producten en daarin schuilt ook onze
kracht, want we hebben hierin veel ken-
nis en ervaring opgebouwd”, zegt Velt-
man. Droog heeft voor hem nog meer
voordelen, zoals de langere houdbaar-
heid, de mogelijkheid grotere volumes te
produceren tegen lagere kosten en een
lichte, niet-breekbare verpakking. Alleen
in speciale gevallen kiest Honig voor nat-
te sausmixen.

Gewenning
Het valt zowel Hartman als Veltman op
dat mensen steeds meer wennen aan
authentieke smaken. “Wat men tien jaar
geleden te scherp vond, vindt men nu
prima. Toen Boas Mexicaans eten intro-
duceerde op de Nederlandse markt was
dat volledig nieuw, maar nu is de consu-
ment er aan gewend. Dat gebeurt vaker.
Was vijftien jaar geleden spaghetti nog
vernieuwend, nu is deze plaats overgeno-
men door couscous en over vijf jaar mis-
schien wel door bulghur”, zegt Hartman. 
Veltman: “Nederland is met een voorkeur
voor pasta, nasi en bami traditioneel in-

gesteld, maar door de jaren heen hebben
we het specerijengehalte steeds opnieuw
verhoogd naar wens van de consument.”
Naast de geleidelijke gewenning aan
authentieke smaken, constateert Velt-
man een groeiende waardering voor
zachte, Mediterrane smaken: “Zachte
smaken zijn veelal gebaseerd op kruiden.
Dit in tegenstelling tot de hardere, oos-
terse smaken afkomstig van specerijen”,
legt hij uit.
Hartman ziet vooral marktkansen voor

keukens uit het Midden-Oosten (Levant)
en Noord-Afrika (Maghreb): “De Italiaan-
se keuken is grotendeels bekend bij de
consument. Men zoekt daarom nieuwe
Mediterrane smaaksensaties, zoals van
de  Levant en de Maghreb, waar steeds
meer mensen op vakantie naartoe gaan.”

Keukens combineren
Volgens Veltman neemt de populariteit
van ‘multicultureel’ de komende jaren
verder toe, waarbij soms meerdere au-
thentieke keukens worden gecombi-
neerd. “Denk bijvoorbeeld aan rijst met
tomaat of Europese gerechten met een
Oosters sausje.”
Puur authentiek zal volgens hem blijven
bestaan naast producten met een ver-
trouwd Hollands tintje. “Ik verwacht dat
er meer authentieke specialistische mer-
ken zullen komen en dat fabrikanten als
Honig het dichter bij huis gaan zoeken.
De populariteit van de Mediterrane keu-
ken is nog lang niet voorbij en veel men-
sen wisselen avontuur graag af met iets
rustigs”, aldus Veltman. 
Hartman is het met hem eens: “Main-
stream-merken en producten aangepast
aan de Nederlandse smaak kunnen voor
veel mensen de eerste kennismaking zijn
met een nieuwe buitenlandse keuken.
Gaan consumenten vervolgens op zoek
naar de ‘echte’ smaak, dan komen ze bij
onze producten terecht. We hebben el-
kaar dus nodig om de markt te laten
groeien.”

op z’n Hollands?

Lisette de Jong

‘We geven mensen een 
stukje beleving mee van het land, 
de cultuur en de geuren’
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