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Voedingstrends

Dumeco in Schijndel is gespecialiseerd in meervoudig vlug-klaar producten. Naast à la minute-

producten voor door de week komt er meer aandacht voor een mooi, groot stuk vlees voor in het

weekeind. In principe kan men een varken uiteenrafelen en al naar gelang de wensen van de retail

opnieuw samenstellen. Rollades krijgen desgewenst al een uniform gewicht en uiterlijk. 

De consument wil door de week zijn
maaltijd snel en gemakkelijk bereiden.
Steeds vaker koopt hij vlees dat nog
slechts enkele minuten de bodem van de
pan ziet. De lapjes worden daarom dun-
ner en ook steeds vaker gemarineerd.
Meer en meer worden marinades op olie-
basis samengesteld. Olijfolie is daarbij
dé trend. Ook sommige delen van het
rund passen in deze trend. Voor andere
delen is het wachten op het goed beheer-
sen van het vermalsingproces.
In het weekeind echter zal de consument
meer aandacht hebben voor de bereiding
van zijn maaltijd. Dat vertaalt zich in een
mooi stuk vlees zoals fricandeau, rosbief
of een ‘gewone’ rollade. Na meer dan 15
jaar onderzoek is Dumeco inmiddels
zover dat zij de retail een gestandaardi-
seerde rollade kunnen aanbieden wat
betreft gewicht, vorm, textuur en smaak.
Het geheim daarachter is het ‘ontrafelen’
van het varken en dit weer te hervormen
tot het gewenste product. Dumeco is
daarmee, volgens eigen zeggen, uniek.
“In feite kunnen we het gehele varken uit

elkaar halen en weer terug vormen tot
een lapje vlees met daaraan een randje
vet”, aldus Geert Copinga die bij Dumeco
Retail (zie kader) verantwoordelijk is voor
de productontwikkeling van meervoudig
veka’s of te wel vlug-klaar producten.
Meervoudig wil zeggen dat het gaat om
een bewerkt product. Deze worden rich-
ting supermarkten en slagers afgezet. 

Vier man
Dumeco, onderdeel van vleesconcern
Bestmeat, heeft vier productontwikke-
laars in dienst. Een redelijk unieke situ-
atie voor de vleesverwerkende sector (de

vleeswarensector niet meegerekend) die
lange tijd de klant niet centraal stelde.
Veelzeggend is ook dat het vleesconcern
nieuwe productontwikkelaars nauwelijks
kan vinden en dus intern moet opleiden.
Geert Copinga is hun mentor. Al bijna 35
jaar ontwikkelt hij nieuwe vleesproduc-
ten.

Trendwatcher
Elk half jaar wordt een trendwatcher uit-
genodigd voor het bespreken van trends
bij consumenten. Behalve Copinga is
daar ook de marketingmanager en de
categoriemanager bij aanwezig. In de
regel wordt minimaal een half jaar voor-
uit gewerkt. “In de zomer zie ik hen in
een donkere kamer zitten bij kaarslicht.
Dan weet je dat ze voor de Kerst bezig
zijn”, illustreert vestigingsmanager John
van Eijden. 
Over trends die belangrijk worden, laat
Van Eijden zich nauwelijks uit, en Copin-
ga pas na enig aandringen. “Vlees moet
nog sneller klaar te maken zijn. Vlees à la
minute zal dan ook steeds belangrijker

worden.” Daarmee tekenen beiden aan
dat behalve snelheid ook een gemakkelij-
ke bereidingswijze van groot belang is.
Zelfs de grootste leek mag het stukje
vlees niet kunnen verprutsen. Van Eijden:
“Onze producten moeten ‘hufter-proof’
zijn.”
In dat opzicht lijkt een groot deel van het
rund niet geschikt om op deze trend in te
spelen. Een riblap in vijf minuten berei-
den, lijkt onhaalbaar. Copinga: “Met
enzymen kunnen we erg veel doen,
alleen verliezen we daarbij nog te veel de
structuur van het vlees.”
Een andere trend is dat er in het week-
eind meer aandacht voor het eten komt.
Dat blijkt ook uit het toenemende aantal
keukens met daarin een 90 cm breed
fornuis. Dumeco vertaalt deze trend in
een verwachte toenemende belangstel-
ling voor ‘een mooi groot stuk vlees’.
Stukken van een halve tot een hele kilo.
Copinga: “We verwachten dat de afzet
van producten als fricandeau, rosbief en
rollade na de Kerst niet meer zo afvlakt
als voorheen.” “We hebben nog nooit
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‘Er komt weer aandacht voor e

Vestigingsmanager John van
Eijden: “De afzet van rollade is
groot. We kunnen deze in elke
gewenst vorm en gewicht
maken.”

Onze producten moeten 
‘hufter-proof’ zijn
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zoveel rollade geproduceerd als dit jaar”,
aldus Van Eijden. “Ook de vleesschotels
zijn een groot succes.” 
Gourmetschotels vertonen een forse stij-
ging, op afstand gevolgd door fondue.

De relatief kleine omzet in schotels voor
het steengrillen lijkt zich te stabiliseren.
Bij de bereiding van een dergelijk mooi
stuk vlees zal de consument ook meer en
meer geneigd zijn om enkelvoudige krui-
den te gebruiken. “De consument zal
steeds vaker alleen zout en peper gebrui-
ken. Hij wil weer de pure vleessmaak
proeven.” Dit in tegenstelling tot de dun-
ne lapjes voor door de week waar marina-
des erg populair zijn.
Die marinades worden steeds vaker ver-
vaardigd op oliebasis. Vooral olijfolie is
daarbij een echte hype aan het worden.
“Deze zomer zijn we met deze marinades
begonnen. Zeven weken geleden hebben
we vleesreepjes met olijfolie en stukjes
olijven en tomaat geïntroduceerd en voor
de Kerst vervolgen we dit succes met fri-
candeau.”

Seizoensartikelen
Dumeco Schijndel produceert sinds
maart dit jaar ook seizoensartikelen. Van
Eijden: “Onze klanten vragen er naar.
Deze sfeerproducten zorgen voor ‘fun’ in
het schap. Tegelijkertijd nodigen zij uit
tot kopen.” Samen met Copinga noemt
hij een groot aantal producten op met
namen als herfstblad, sneeuwpop, len-
tesaucijs en zonnesteak. Uiteraard wor-
den uiterlijk, vorm, smaak afgestemd op
het betreffende seizoen. “Een product
moet heel erg succesvol zijn, wil het blij-

ven. De schapruimte in de winkel is daar-
voor te beperkt.” 

Overleg
Alle trends en ideeën voor nieuwe produc-
ten bespreekt Copinga iedere maand in
het assortimentsoverleg met de afdeling
verkoop. Daar wordt beslist of een product
wordt opgenomen. Vestigingsmanager
Van Eijden, die bij dit overleg niet aanwe-
zig is, moet vervolgens de productie reali-
seren.
Sommige producten kunnen voor flinke
problemen in de productie zorgen. Neem
bijvoorbeeld de marinades op olie- in
plaats van waterbasis. Het schoonmaken
van de machines vergt dan meer tijd. Ook
zijn de marinades op oliebasis moeilijker
machinaal te verwerken. “We hadden bij-
voorbeeld problemen met het uitzakken
van de kruiden, waardoor pompen ver-
stopt raakten. Ook verkleurde de olie als
gevolg van luchtinslag bij het rondpom-
pen. Na veel experimenteren, en het uit-
proberen van diverse typen pompen, heb-
ben we dit probleem weten op te lossen.
We zijn waarschijnlijk de enige die olijfolie
geheel machinaal in lijn kunnen verwer-
ken.”

een groot stuk vlees’

Met seizoensartikelen als het herfstblad
wordt meer ‘fun’ in het winkelschap
gebracht
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Dumeco Schijndel is onderdeel van de
Dumeco-groep. Juli 2003 is deze overgeno-
men door Best Agrifund en ingelijfd in Best-
meat waarvan ook het in december 2002
overgenomen Duitse vleesconcern Moksel
deel uitmaakt. Bestmeat heeft een omzet
van vijf miljard euro. Vice-voorzitter G.
Janssen wil nog een derde (groot) bedrijf
aan deze divisie toevoegen om daarmee de
markt slagvaardiger te kunnen bedienen.
De productievestigingen zijn verdeeld in
twee groepen: industrie en retail. Onder
industrie vallen alle activiteiten van fokkerij
tot snit. Onder retail zijn alle vestigingen
samengebracht die hun producten richting
de retail afzetten. Tot deze laatste groep
behoort ook de vestiging in Schijndel (zie
verder www.dumeco.nl). 

Dumeco

Hans Damman

Productontwikkelaar Geert
Copinga: “Bij marinades is olijf-
olie een hype.”


