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Marketing

Groente en fruit profiteren van

de wereldwijde belangstelling

voor gezonde voeding. Voorbe-

werkte producten scoren hoog

bij de gehaaste consument,

helemaal als ze inspelen op

trends in het bereiden als sto-

men en wokken. Gemengde

groenten en fruitsalades zijn in

heel Europa in opkomst, zowel

in het koelvak als de diepvries.

Voedingsmiddelen en dranken die pas-
sen in een gezond voedingspatroon, wei-
nig calorieën bevatten en werk uit han-
den nemen groeien wereldwijd het
snelst. Dit blijkt uit het onderzoeksrap-
port ‘What’s Hot Around the Globe’ dat
ACNielsen vorig jaar uitbracht. Zo groei-
den diepvriesfruit en verse groenten van
2003 op 2004 met respectievelijk met 9
en 7%. Gekoelde saladedressings staan
op +9% – een signaal dat de consument
geld over heeft voor gemaksconcepten.
Ook de opkomst van stoomgroenten laat

zien dat de prijs bij de aankoop van AGF
een ondergeschikte rol speelt. Illustratief
zijn de Bonduelle-stoomgroenten. Met
dit product dat vanuit de magnetron in
vijf minuten op tafel staat, richt de pro-
ducent zich op de kleinere huishoudens.
Ze liggen voor rond de ¤ 1,50 in de diep-
vries. Een behoorlijk prijspremium in een

segment dat van oudsher wordt gedomi-
neerd door aantrekkelijk geprijsde
groenten in familieverpakkingen. 

Fruitsalade
In de AGF-Quickscan van afgelopen okto-
ber becijfert ACNielsen dat in Nederland
in alle verssegmenten het belang van
bewerkt toeneemt. Van de ¤ 2 miljard die
aardappels, groente en fruit in de huis-
houdelijke markt realiseren, komt nu
37% uit gemaksproducten. Verse groen-
ten is met 53% het belangrijkste deelseg-
ment. Fruit zit op 36% en aardappelen op
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Waar AGF-kopen?
De supermarkt is hét aankoopkanaal voor
AGF. Volgens marktonderzoeker GfK be-
droeg in maart 2003 het omzetaandeel 76%
van de totale AGF-aankopen. Dat aandeel is
het grootst voor (bewerkte) aardappelpro-
ducten (96%) en bewerkte groenten (92%).
Bij fruit ligt het supermarktaandeel relatief
iets lager. Hier loopt nog 30% van de verkoop
via speciaalzaken en de markt, terwijl voor
producten als asperges nog 12% direct bij de
teler thuis wordt betrokken.
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11%. Vrijwel alle groei is toe te schrijven
aan gemaksconcepten. Fruitsalade is een
klapper. De dalende prijzen, de ruimere
keuze en betere verkrijgbaarheid hebben
in een jaar tijd tot een groei van ruim
60% geleid.

Veelzijdig
Binnen het groentesegment springen
tomaten, broccoli, wok- en roerbakgroen-
ten, spinazie en rauwkost eruit. Bij toma-
ten verkopen de nieuwe soorten met een
betere smaak goed. Bij broccoli, waar
stronken het best lopen, is de veelzijdig-
heid (stomen, koken, roerbakken, salade)
een verklaring voor het succes. Wok- en
roerbakgroenten hebben extra de wind in
de zeilen gekregen door de aandacht van
A-merken voor diepgevroren producten.
Het populairst zijn Hollands en oosters
getinte pakketten, mediterrane combina-
ties voor macaroni en spaghetti zijn in
opkomst. Voorgewassen spinazie is een
gat in de markt gebleken. Dit panklare
producten dat enkele jaren geleden nog
nauwelijks te koop was, is nu goed voor
75% van de versespinaziemarkt. Binnen
rauwkost doen zowel droge als natte
rauwkost het goed. Het is typisch een bij-
gerecht bij kant-en-klaarmaaltijden. Dit
segment biedt volgens ACNielsen nog
volop ruimte voor kwaliteitsproposities.

Piepermoe
Dat de consument geen zin meer heeft
om zelf aardappelen te schillen, blijkt uit
een daling van 20% over 2005 in de ver-
koop van schilaardappels. De groei van
panklare aardappeltjes (+5%) kan die
dalende aardappelconsumptie slechts
deels compenseren. 

t AGF-markt
Innova
De geselecteerde AGF-producten en aanver-
wante artikelen zijn afkomstig uit de Innova-
database. Hierin wordt een periodiek over-
zicht gegeven van productintroducties in de
voedings- en drankenindustrie. Ook worden
trends gedestilleerd. Informatie: www.inno-
va-food.com.

KOELVERS

Bonduelle Fresco Italia
(www.bonduelle.com) lanceerde
een verse saladelijn onder de
naam ‘Agita & Gusta’ (schudden
en proeven) voor op kantoor,
school of in huis. De smaakma-
kers zitten er apart bij. ‘Insalata
con noci e aceto balsamico’
bevat walnoten, ezelsorensla,
roodlof en kersentomaatjes.
Prijs: ¤ 2,99 voor 168 gram.

‘Asparagus medley with butter’ ligt in de
koelvakken bij Waitrose. De groentemelange
bestaat uit gewassen en geschoonde wortel,
asperge, babymaïs, zoete doperwten (sugar
snaps) plus een klont Engelse boter met
limoenrasp en knoflook. Vier minuten in de
magnetron.

Del Monte Foods (www.delmon-
te.com) manifesteert zich met
de subbrand ‘Fresh’ op de Britse
markt met een vorig jaar gelan-
ceerde verslijn van fruit- en
groentesalades. Ze zijn gericht
op het tussendoorgebruik, zoals
deze twee fruitbakjes met appel,
mandarijn en druiven die bijeen-
gehouden worden door een kar-
tonnen wikkel. Prijs: ¤ 1,69 voor
160 gram.

Vlaamse frieten, maar dan op zijn Engels.
‘Taste the Difference’ Chunky Chips van
Sainsbury’s (400 gram) zijn een superpremi-
um private label. De patatten zijn voorzien
van een coating met paprika die na bereiding
in de oven zorgt voor een knapperig resul-
taat.

Somerfield brengt onder eigen
merk aardappelpuree bereid van
verse aardappels en op smaak
gebracht met cheddar (18%) en
dubbelvette room. Vanuit het
koelvak vier minuten in de mag-
netron. Ook geschikt voor vege-
tariërs.

DRANKEN

In Polen heeft Agros
Nova deze wortel/
groentedrank (500
ml) op de markt
gezet. Door toevoe-
ging van kruiden en
kerrie is een exo-
tisch tintje meege-
geven aan deze lijn-
extensie van Fortune
(www.fortuna.
com.pl).

Kant-en-klare cho-
colademelk met
sinaasappelsmaak is
de ietwat bizarre
combinatie ‘Outra-
geous Orange’ van
Options. Vanwege
het gebruik van
aspartaam blijft de
energiewaarde met
40 cal per portie
(220 ml) binnen de
perken.

➜
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LANG HOUDBAAR

Van Buitoni voor de
Duitse markt zijn
Gnocchi di Patate in
een aromabescher-
mende folieverpak-
king. Aan de Itali-
aanse aardappel-
noedels (500 gram)
is natriumsorbaat
als conserverings-
middel toegevoegd.

Op de Oost-Europe-
se markt zijn deze
gezwavelde,
gedroogde aardbei-
en (100 gram) van
Naturfood Aszalt
Foldieper geïntrodu-
ceerd. Ze zijn met
suiker gezoet en
gepositioneerd als
regionaal snackje.

Fruit ’n Fun is een fruitsnack van
Fruival voor Aldi Frankrijk. Een
verpakking Confilux bevat vier
knijpzakjes à 90 gram. Een por-
tie zou gelijk staan aan één stuk
fruit, in dit geval appel. Het sui-
kergehalte bedraagt 10%. Ook in
de variant ‘banaan, appel en
aardbei’.

Fruitharvest is een fruitsnackje
(50 gram) van Whitworths
(www.whitworths.co.uk). Bevat
gedroogde cranberry’s, rozij-
nen, mango, papaja, abrikoos en
appel. Een zakje zou het equiva-
lent bieden van de in Groot-Brit-
tannië aanbevolen vijfdagelijkse
consumptie van groente en fruit.
Ook in een ananasvariant met
toegevoegde suiker.

Van tv-kok Jamie Oliver: Italiaan-
se artisjokkenharten in extra vir-
gine olijfolie. Producent is Glo-
bal Retail Brands (www.global-
retailbrands.com). Ook met
gegrilleerde paprika en zonge-
droogde tomaten. Uiteraard
alleen te koop bij Sainsbury’s
waar ‘de chef’ een contract heeft
lopen.

Van Gem Pack Foods zijn
deze ‘no soak marrowfat
peas’. De groene erwten
zijn al voorgeweekt en
daarmee klaar voor
gebruik. De folieverpak-
king (125 gram) valt op in
het conservensegment
waar blik en glas domine-
ren. Te koop bij Aldi.

LANG HOUDBAAR

Wokgroenten zijn een wereldwijd fenomeen
aan het worden. Nieuw van Findus in Honga-
rije en te koop bij de Hongaarse Tesco-win-
kels is Wok Deli. Er zit 500 gram gemengde
groente met wat smaakmakers in een zak,
inclusief xanthaangom om het wokresultaat
te binden. In hetzelfde straatje past de Mexi-
caanse roerbakgroente van het Hongaar-
se Szekesfehervari Hutoipari dat in Slovenië
in zakjes van 450 gram wordt verkocht.

In Frankrijk zijn op smaak
gebrachte stroomgroenten
te koop van Knorr (Unilever
Plc.). Modern verpakt in
een stoomzak die na zes
minuten een tuinvers pro-
duct aflevert volgens de
verpakking. Een doosje
bevat 2 x 150 gram groente.
Met ¤ 2,35 fors geprijsd.

Nieuw onder huismerk van
Marks & Spencer zijn aardappel-
koekjes met savooienkool en
lente-uitjes. De 4 x 80 gram
‘bubble and squeak cakes’ zijn
geschikt voor vegetariërs.

Halve uitgeholde aardappels met schil en gevuld met
(cheddar)kaas, bieslook en gebakken uien zijn te koop
bij Sainsbury’s – inclusief een potje zure roomdip. Naar
Amerikaans recept van Wegmans Food Markets Inc.
(www.wegmans.com) uit New York. Het bedrijf maakt
ook een cheddar/baconvariant.

Een kinderproduct zijn
de Groovy Wedges die
McCain bij het Britse
Iceland heeft gelan-
ceerd. De ‘coole’ aard-
appelschijfjes met golf-
patroon zijn extra knap-
perig door een gekruide
maïscoating en smaken
écht naar aardappel
vermeldt de zak.

De mediterrane aardappelmix
van Heinz (Weight Watchers,
www.heinz.co.uk) bevat minder
dan 5% vet en 110 calorieën per
portie (140 gram). Aardappel-
blokjes, courgettes, paprika en
ui zijn gearomatiseerd met basi-
licum. Te koop bij de Britse
keten Morrisons.

Plátano Banana van
Light Fastfruit
(www.lightfast-
fruit.com) uit Gua-
daloupe is gemaakt
van gedroogde
banaan en 100% bio-
logisch. In Mexico
ook te koop in de
variant ananas/man-
go.


