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Voedingstrends

Geen zin om te koken, geen tijd om te koken, niet kúnnen koken en uit eten te duur vinden. Alle-

maal redenen om naar de kant-en-klaar maaltijd te grijpen. De ingezette richting is duidelijk.

Maar zet deze trend de komende jaren door? Ja, mits de fabrikant de consument gezonde voeding

en de juiste informatie daarover biedt. 

De jaarboeken van marktonderzoeksbu-
reau AC Nielsen laten zien dat de consu-
ment steeds vaker kant-en-klaarmaaltij-
den gebruikt. Steeg de omzet van kant-
en-klaarmaaltijden in 1998 nog met zo´n
12% ten opzichte van het jaar daarvoor,
in 2000 was dat ruim 15% ten opzichte
van 1999. In 2002 bedroeg de omzetstij-
ging zelfs 19% in vergelijking met het jaar
daarvoor.

Schuldgevoel
De opmars van de kant-en-klaarmaaltijd
is echter niet alleen maar koek en ei. Veel
consumenten voelen zich niet lekker bij
hun eigen koopgedrag. Schuldgevoelens

over gemakzucht komen vaak voor. Ook
zijn consumenten bang zichzelf wat
betreft voedingswaarde tekort te doen. In
hun ogen is de zelfbereide maaltijd nog
altijd gezonder. Voelt de consument zich
terecht niet helemaal lekker?

Gerust hart
De Jaarprijs Goede Voeding die IgloMora
in 2002 ontving voor de Iglo Zelfmaakge-
rechten toont aan dat kant-en-klaar en
goede voeding samen kan gaan. Volgens
de onafhankelijke jury bieden de
bekroonde diepvriesmaaltijden een rui-
me keuze en bevatten ze voedingskundig
gezien de juiste ingrediënten. Hiermee

Klaar met kant-en-klaar?

Een groot deel van de luxe koelverse
maaltijden verdient nog niet het
predikaat ‘verantwoorde voeding’.

Wat wordt tot de 
kant-en-klaarmaaltijd
gerekend?
De genoemde cijfers van AC Niel-
sen omvatten zowel de maaltijden
die alleen nog moeten worden
warm gemaakt, inclusief pizza´s,
alsook de maaltijden waaraan bij-
voorbeeld nog water, groente of
vlees moet worden toegevoegd.
Deze kant-en-klaarmaaltijden zijn
te vinden in koeling, diepvries of
kruidenierswarenschap.
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maken ze het de consument gemakkelijk
om toch gezond te eten. 
Ook volgens het Voedingscentrum kun-
nen we met een gerust hart een kant-en-
klaar maaltijd eten. Deze voldoet als er
genoeg groente en voedingsvezel in zit,
niet te vet is en de portie voldoende is. De
maaltijd moet daarvoor ongeveer 150 tot
250 gram aardappelen, rijst of pasta
bevatten, 150 tot 200 gram groente, 75
gram vlees, vis, kip, ei of vleesvervanger
en 15 gram margarine, olie of vet. Een
richtlijn voor de portiegrootte van de kant-
en-klaar maaltijd is 500 tot 800 calorieën.

Aanvulling
Een tegenvaller is dat lang niet alle kant-
en-klaar maaltijden deze hoeveelheden
bieden. Een onderzoek van de Consu-
mentenbond uit 2002 onderstreept dat
een groot deel van de luxe koelverse
maaltijden nog niet het predikaat ‘ver-
antwoorde voeding’ verdient. Volgens de
Consumentenbond bevatten veel van
deze maaltijden te veel zout en te weinig
groente en vitamine C. Ook bevat bijna

de helft van deze maaltijden te veel vet,
bovendien vaak in de vorm van verzadigd
vet of transvet. Het Voedingscentrum
raadt aan om in deze gevallen aanvulling
tot de aanbevolen portie groente te zoe-
ken in bijvoorbeeld een (kant-en-klaar)
bijgerecht van rauwkost. Kant-en-klaar-
maaltijden zoals pasta- of rijstmaaltijden

zijn hiermee smakelijk aan te vullen.
Maar rauwkost bij de boerenkool met
worst? En hoe weet de consument nu of
een kant-en-klaar maaltijd voldoende is
en de aanbevolen hoeveelheid voedings-
stoffen bevat?

Onduidelijkheid
Informatie op de verpakking is onont-
beerlijk. Veel fabrikanten schieten echter
tekort als het gaat om heldere en duide-
lijke consumenteninformatie over pro-
ductsamenstelling, voedingswaarde en
portiegrootte. En dat terwijl ze wel
beschikken over diverse mogelijkheden
om de consument op een begrijpelijke
manier van informatie te voorzien. Een
voorbeeld daarvan is het etiket, hét
moment voor een-op-eencontact tussen
fabrikant en consument. Het is jammer
dat fabrikanten het etiket tot nu toe met
name als marketinginstrument gebrui-
ken. Dit uit zich in nadrukkelijke aanwe-
zigheid van merknamen, beeldmerken en
claims die slechts een marketingdoel die-
nen, zoals ‘vers van het land’ of ‘boorde-
vol vitaminen en mineralen’.

Claims
Een korte en bondige claim op het etiket
is een sterk communicatiemiddel voor
producteigenschappen. In de dagelijkse
praktijk constateren wij echter te vaak
dat claims ondoordacht of zelfs foutief
worden gebruikt. Claims zoals hierboven
genoemd suggereren heel wat, maar ver-
tellen de consument weinig concreets
over het product. Belangrijk is dus dat de
fabrikant zijn belofte over het product
aantoonbaar waarmaakt. Vanwege de

beperkte ruimte op het etiket is er plaats
voor slechts een deel van de productin-
formatie. Om de consument toch ant-
woord op al zijn vragen te geven, kunnen
een website, e-mailadres of 0800-num-
mer worden vermeld.

Informatie
Wij zijn er van overtuigd dat de kant-en-
klaarmaaltijd een goede toekomst heeft.
De consument staat open voor gemakke-
lijk te bereiden maaltijden, maar wil
daarbij wel de zekerheid van gezonde
voeding. Voor de fabrikanten is het een
gemiste kans als zij hier niet op inspelen.

De kwaliteit van de producten die nu nog
te veel zout en vet of te weinig vitaminen
bevatten, moet worden verbeterd. Daar-
naast moet de fabrikant de consument
beter informeren over de samenstelling,
voedingswaarde en portiegrootte van de
maaltijd. Als hieraan wordt voldaan, is er
geen twijfel dat het marktaandeel van de
kant-en-klaar maaltijd de komende jaren
verder zal groeien.

Alice Mathijssen en Carol van Helmond
Ir. A. Mathijssen en drs. C.A.M. van Helmond Communica-

tie- en strategisch adviesbureau NBTT, info@nbtt.nl, 020-

6271063.

Een tegenvaller is dat lang niet alle
kant-en-klaarmaaltijden de juiste hoe-
veelheden voedingsstoffen bevatten
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Help de consument
Onderzoek van het European Heart Network
(www.ehnheart.org) van juni 2003 toont aan dat
veel consumenten de voedingsinformatie op
producten lezen. Ze vinden deze informatie ech-
ter vaak complex en begrijpen niet goed wat bij-
voorbeeld de afzonderlijke nutriënten en vetten
voor rol spelen in hun voeding. Tevens vinden ze
het lastig om de vermelde informatie per 100
gram om te rekenen naar een portie. Daarbij
komt dat veel consumenten niet weten wat de
aanbevolen hoeveelheid per dag of per maaltijd
is van bijvoorbeeld brood, vlees of groente en
hoeveel calorieën een mens nodig heeft.
Dit biedt kansen voor de fabrikanten van kant-
en-klaar maaltijden. Ze kunnen een maaltijd ver-
antwoord onder de aandacht brengen door te
vermelden uit hoeveel reële porties deze
bestaat, wat de voedingsinformatie per portie
is, en door een referentie te geven van wat per
maaltijd of per dag wordt aanbevolen.

Stijgende trend in omzetgroei van kant-en-klaar maaltijden over de afgelopen jaren. 
(Bronnen: ACNielsen, Jaarboeken 1999, 2001 en 2003)

Een korte en bondige claim op het eti-
ket is een sterk communicatiemiddel

voor producteigenschappen


