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De markt voor kant-en-klaar-
producten is aan alle kanten
in beweging. De variatie aan

maaltijden en maaltijdcomponenten
neemt toe. Naast de traditionele Hol-
landse pot zijn gerechten uit de Zuid-
Europese en oriëntaalse streken in
opmars. Behalve complete maaltijden

zijn ook veel maaltijdcomponenten
los verkrijgbaar. Op deze manier
heeft de keukenbrigade in hotel of
(bedrijfs)restaurant het gemak van
kant-en-klaar gecombineerd met de
mogelijkheid om zelf een eigen
gerecht te creëren.

De producten zijn verkrijgbaar in
houdbaarheidstermijnen van enkele
dagen (vers) of enkele weken (koel-
vers met sousvide, vacuüm of gasver-

pakking) tot enkele maanden (diep-
vries). Het gebruik van conserve-
ringsmiddelen is uit den boze bij de
hoogwaardige convenienceproduc-
ten. De houdbaarheid wordt gegaran-
deerd door de gebruikte bereidings-
en verpakkingstechniek in combina-
tie met gekoelde opslag en transport. 

“Al onze maaltijdcomponenten
worden in Duitsland bereid, de mees-
te sousvide en een klein gedeelte
diepvries. De kwaliteit van onze pro-
ducten wordt mede bepaald door de
logistiek, daar besteden we dan ook
veel aandacht aan”, zo laat de
manager Benelux van Sander Gour-
met weten. Hij ziet een grote rol voor
hoogwaardige kant-en-klaarproduc-
ten in de keuken van de toekomst:
“Hiermee kunnen horecabedrijven in
piektijden ook kwaliteit blijven leve-
ren. Natuurlijk hangt daar een prijs-
kaartje aan, maar je moet dat wel
afwegen tegen extra personeelslas-
ten.” 

Bij alle producenten blijkt een een-
voudige bereiding voor de eindge-
bruiker een belangrijke rol te spelen.
“We willen producten die liefst op
verschillende manieren kunnen wor-
den verwarmd: in de oven, in de
magnetron en in een pannetje warm
water. De bereiding moet ‘foolproof ’
zijn”, is een veelgehoorde opmerking
van producenten. 

Pitjes
Naast gemak speelt de factor gezond
een steeds belangrijker rol. Het aan-
bod aan snacks met groente of vis
neemt duidelijk toe. ”Elke consu-
ment wil wel eens een dagje zonder
vlees. Groente is gezond en boven-
dien geschikt voor moslims,” voert

een werknemer van snackfabrikant
Beckers aan als motivatie voor deze
groeiende productgroep.

Ook de nieuwe kaasschnitzel
Racletto van Labeij speelt in op de
vleesloze trend: “We maken de
Racletto’s met echte kaas, dat maakt
het product bijzonder maar heeft ook
een hogere prijs tot gevolg. Het is een
maaltijdcomponent die zowel in de
pan, heteluchtoven als frituur kan
worden bereid.”

Bij brood uit de hang naar gezond
zich in meergranenbrood met zaden.
“Alleen bruin wil de consument niet
meer, hij wil liefst zo veel mogelijk
soorten zaadjes en pitjes zien. Daar-
naast zoekt hij een ambachtelijke uit-
straling. Ook fabrieksbrood moet
eruit zien alsof het allemaal met de
hand is gemaakt, dus een onregelma-
tig uiterlijk en niet alle broodjes van
exact dezelfde maat”, zo lichten verte-
genwoordigers van Bakkersland, Bou-
langerie de France en Vandemoortele
toe. Biologische bakkerij Odenwald
merkt op, dat voor zijn klanten de
kwaliteit van de producten meer van
belang is dan het feit dat ze biolo-
gisch zijn. “We hebben het ouweltje
met het EKO-keurmerk nu ook van de
bovenkant van het brood naar de
onderkant verplaatst, zodat de aan-
dacht van de mensen in eerste instan-
tie uitgaat naar het product zelf en
pas daarna naar de biologische oor-
sprong.” 

Smaak van vers
Verse vruchtensappen zijn ‘in’. Ze vol-
doen uitstekend aan de consumenten-
wens van lekker, gemakkelijk en
gezond. “Fruit is gezond maar bewer-
kelijk. Consumenten kiezen voor

Een vers, gezond en smakelijk product met een

ambachtelijke uitstraling, dat is de wens van de

consument. Fabrikanten maken het de horeca

gemakkelijk door een groot aanbod aan

hoogwaardige maaltijden en maaltijdcomponenten,

meergranenbroodjes, groentesnacks en verse

vruchtensappen. Dit beeld werd duidelijk op de

horecavakbeurs Horecava, die van 6 tot 9 januari in de

Amsterdamse RAI werd gehouden.

Annemarie Barbier-
Schenk

Kant-en-klaar wordt gezonder en smakelijker

Horecava toont trends in conve
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Hoe meer zichtbare

pitjes, hoe gezonder, zo

is het oordeel van de
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Kant-en-klare soepen zijn in tal van variaties verkrijgbaar. In elke keuken kan een

persoonlijke noot worden toegevoegd. 
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‘De smaak van vers wint het altijd van de

verduurzaamde producten’
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hoogwaardige producten. Ook klant-
specifieke gerechten behoren tot de
mogelijkheden.” 

Eindeloos
De grenzen tussen supermarkt en
horeca vervagen, evenals de grenzen
tussen complete maaltijden en tus-
sendoortjes. De verschillen tussen
vers en hoogwaardig kant-en-klaar
worden steeds kleiner. Gezond en
lekker gaan hand in hand en indus-
triële producten bieden een ambach-
telijk imago. De variatie in producten
en smaken lijkt eindeloos. De consu-
ment kan tevreden zijn: hij kan eten
wat hij wil op elk moment van de dag
op elke plaats. Daarbij hoeft hij geen
concessies te doen aan gezondheid
en kwaliteit. ■

gemak. Bovendien bieden wij pro-
ductvarianten die thuis bijna niet te
bereiden zijn, zoals sappen met kiwi
of met bosvruchten. En de smaak van
vers wint het altijd van de verduur-
zaamde producten”, aldus sapprodu-
cent Hoogesteger. 

Producten moeten liefst geschikt
zijn voor meerdere gebruiksmomen-
ten, dus zowel als onderdeel van een
complete maaltijd en daarnaast als
tussendoortje voor de lekkere trek.
Snackfabrikant Buitenhuis laat
weten: “Overal waar mensen gezellig
bij elkaar zijn, moeten ze de moge-
lijkheid hebben om onze producten
te eten. Dat kan thuis zijn, in het
bedrijfsrestaurant, de sportkantine of
de snackbar. We zijn onze producten
ook kleiner gaan maken, zodat ze
geschikt zijn voor meer verschillende
momenten.”

Eén loket
Spelers op de kant-en-klaarmarkt
zijn afkomstig vanuit verschillende
kanten. De traditionele levensmidde-
lenindustrie speelt een rol in het aan-
leveren van een palet aan kant-en-
klare ingrediënten. Zo is Bonduelle,
van oorsprong bekend van groenten
in blik, nu ook leverancier van por-
tioneerbare diepvriesgroenten en

bewerkte verse groenen en salades.
Cateringbedrijven, zoals Henri en
Sander Gourmet, hebben de overstap
naar kant-en-klaar voor de horeca
gemaakt. De Indische (Indische
gerechten) en Orient Plaza (Japans,
Indonesisch, Thai en Chinees) heb-
ben hun clientèle uitgebreid van
eigen restaurants naar bezoekers van
andere horecagelegenheden. In
Strogoff hebben leveranciers van vers
vlees, vis en AGF hun krachten
gebundeld om gezamenlijk aan de
horeca een verscheidenheid aan
onbewerkte grondstoffen, panklare
maaltijdcomponenten of volledige
gerechten te leveren. “Onze klanten
hebben te maken met één loket, ter-
wijl wij als leveranciers, ieder vanuit
onze eigen discipline, zorgen voor

Horecava Innovation Award

Het verse chipsconcept ‘The Chippery’ heeft dit

jaar de Horecava Innovation Award in de wacht

gesleept. Beleving, versheid en variatie spelen

een belangrijke rol bij ‘The Chippery’, een appa-

raat dat in bijzijn van de klant hele aardappelen

binnen een minuut verandert in knapperige

chips. Diverse kruidenmelanges en dips zorgen

voor variatie. Het totaalconcept is in Canada ont-

wikkeld en wordt in Nederland op de markt

gebracht door Wessels Horeca Ondernemingen.

In Nederland is The Chippery te vinden in Six

Flags Holland in Biddinghuizen. Binnenkort wor-

den meer vestigingen verwacht. Meer informatie

is te vinden op www.chippery.nl.

Naast The Chippery waren twee andere pro-

ducten in het segment Food and Beverage geno-

mineerd: een verpakking voor vruchtensapcon-

centraat met gebruiksgemak, Vitality Smartpak

van Cetraco, en de miniflesjes geschikt voor dres-

sing in portieverpakking van Van Oordt. 

Het vernieuwende van het verse vruchtensap-

concept is de verpakking: het vruchtensapcon-

centraat zit een kunststof zak, waarin het con-

centraat direct vanuit de kraan kan worden aan-

gelengd. Op de ver-

pakking is een maats-

treep hiervoor aange-

geven. Op snelle, een-

voudig en hygiënische wijze kunnen zo vier liter

vruchtensap worden bereid. Dankzij de sluiting

met schroefdop kan de Smartpak liggend in de

koelkast worden bewaard.

De miniflesjes van Van Oordt zijn geschikt als

eenpersoonsverpakking voor dressings bij rauw-

kostsalades. De kleine flesjes hebben een aan-

trekkelijke vorm. Ze bieden gebruiksgemak en

de mogelijkheid tot variatie. De flesjes worden

vanaf de onderkant gevuld en geseald. Na ope-

nen zijn de flesjes hersluitbaar.

Wessel Wessels van The Chippery neemt de

Horecava Innovation Award in ontvangst uit

handen van Robert Kranenborg, mede-eigenaar

van restaurant Vossius. De jury beloont hiermee

de durf, creativiteit en innovatie van dit ‘fun &

fresh snackconcept’.

Ontdooien, aanlengen, schudden, schenken. Het nieuwe verpakkingsconcept van Cetraco kenmerkt

zich door eenvoud. 

Topkwaliteit

voorgerechten zonder

voorbereidingstijd.

Sanders Gourmet levert

een uitgebreid

programma aan culinaire

gerechten. 

nience
De miniflesjes van Van Oordt bieden de

mogelijkheid om rauwkostsalades

individueel op smaak te brengen. De

flesjes hebben een hoge attentiewaarde

en zijn hersluitbaar. 


