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Bij de bereiding van rijst- en pastagerechten wordt het steeds

meer ‘een beetje van Maggi’ en steeds minder ‘een beetje van

mezelf ’. Compleet op smaak gebrachte producten rukken op.

De consument is uitgekookt, kan zelf geen maaltijd meer berei-

den of wil daar geen tijd voor nemen. Rijst- en deegwarengemak

is het uitgekookte antwoord van de industrie.

Het gros van deze rijst- en deegwarenge-
rechten is al op smaak gebracht. Meestal
hoeft er alleen nog water bijgevoegd te
worden, maar zelfs dat is niet altijd
nodig. Ondertussen zijn de maaltijdpak-
ketten in opkomst. Met zo’n bouwpak-
ket, waaraan verse ingrediënten worden
toegevoegd, kan zelfs de onervaren kok
zonder stress een exotische of Italiaanse
maaltijden op tafel zetten. De gemiddel-
de prijs per kilogram is hoog, maar de
maaltijd is wel binnen 30 minuten klaar.
Echt authentiek smaken de meeste
gerechten niet, maar dat ontgaat de
gemiddelde consument.

Ethnic food boom
Wessanen stelt in zijn jaarverslag 2003
dat de babyboomgeneratie behoefte
heeft aan smakelijke convenience-
gerechten geënt op de buitenlandse keu-
ken. Maaltijdpakketten zijn hiervoor de
oplossing, mits ze voldoende kwaliteit
bieden. Ook andere producenten kiezen
voor een kwaliteitsstrategie. Dat blijkt
wel uit het introductieoverzicht in dit arti-
kel. Heel wat gemaksmaaltijden op basis

van rijst of deegwaren bevatten bijvoor-
beeld pasta op basis van harde tarwe-
gries of met vezels verrijkte instantrisot-
to. De consument zoekt naar maaltijdge-
mak en heeft daar geld voor over. Sterker
nog, innovaties doen het aantoonbaar
beter volgens Mintel. De Britse markt-
onderzoeker constateert in zijn rapport
‘Rice- UK 2003’ dat de premiumproduc-
ten, dus specialiteiten, uitblinken. Ze
genereren omzet die bovenop de markt
komt. Zonder die innovaties zou de
markt krimpen door de toenemende
prijsdruk van huismerken, voornamelijk
‘me too’s’. Dat de belangstelling voor de
buitenlandse keuken toeneemt, komt
door de ‘ethnic food boom’, weet Mintel.
Toch ontwikkelen niet alle sectoren zich
even goed. Zo lijken de ‘pot noodles’ over
hun hoogtepunt heen. Deze kant-en-kla-
re deegwaren in bekers vertoonden in het
Verenigd Koninkrijk tot midden 2004 een
spectaculaire groei. Maar voor dit jaar
voorziet Mintel een daling van 5,4%.
Steeds meer consumenten keren deze
snacks de rug toe, omdat ze relatief
ongezond zijn. Het marktonderzoeksbu-
reau ziet wel kansen voor wokconcepten

op basis van rijstmie en andere bamipro-
ducten. Wokmaaltijden hebben wel een
gezond imago en zijn bovendien snel
klaar.

Wereldse rijst en pastapakketten
Lassie als ‘rijstleider’ en Granfood, die
Nederland aan de pasta kreeg, zetten in
Nederland de toon met respectievelijk
Aziatisch/Mediterrane gemaksrijst en Ita-
liaans getinte maaltijdpakketten. Lassie
dat net door Sara Lee International is ver-
kocht aan de Spaanse Grupo SOS heeft
zich de laatste jaren sterk toegelegd op
kant-en-klaar. Aan het assortiment van
ruim tien soorten snelkookrijst zijn zes
op smaak gebrachte varianten toege-
voegd. Risotto Funghi, Couscous Maroc,
Nasi Goreng, Nasi Keboeli, Spaanse
Paella en Indiase Curry. De gekruide
Marokkaanse snelcouscous is het enige
niet-rijstgerecht en gemaakt van gierst.
Lassie positioneert zich als rijstspecialist
die de consument voorziet van wereldse
rijstgerechten. De kruidenmix die al aan
de rijst is toegevoegd moet de rijstberei-
ding nog gemakkelijker maken. “En
omdat je de rijst direct in de kruidenmix
kookt, wordt het gerecht nog lekkerder,”
aldus de rijstleider.
Grandfood zette in februari de Grand’Ita-
lia-maaltijdpakketten op de markt. Hier-
mee richt de deegwaren- en sauzenim-
porteur zich op de drukke consument die
op zoek is naar ‘nieuwe, gemakkelijke en
authentieke Italiaanse maaltijden.’ Maai-
tijdpakketten bevatten naast pasta natte
componenten waar de thuiskok alleen
nog verse groente en vlees aan hoeft toe
te voegen. Binnen 30 minuten staat er

Uitgekookte rijst- en pastapak
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Innova Food & 
Beverages
De geselecteerde droge kruide-
nierswaren (deegwaren- en rijst-
gerechten) zijn afkomstig van de
Innova-database. Hierin wordt
een periodiek overzicht gegeven
van productintroducties in de
voedingsmiddelen- en drankenin-
dustrie. Ook worden trends
gedestilleerd. Voor meer informa-
tie, surf naar: 
www.innova-food.com.
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Maggi Magic Asia Instant Nudel-
snack (Maggi GmbH, Duitsland).
Met eendensmaak gearomatiseerde
mie of mieslierten met currysmaak.
Heet water erover en consumeren
maar.

Ken Hom Cooks…Egg Noodles (Westmill Foods, Vere-
nigd Koninkrijk). Eiermie naar receptuur van kok Ken
Hom. Ook in de rijstvarianten Nasi Goreng en Fire Crac-
ker Rice. Dit lang houdbare product is kant-en-klaar en
kan zonder toevoegen van vocht in de magnetron (90
sec.). Te koop bij Asda.
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een Lasagne alla Parmigiana, Saltimboc-
ca alla Romana, Pollo in Salsa Diavola of
Ossobuco e Riso op tafel. Eindresultaat
gegarandeerd. Uiteraard zijn er meer

pakketten voor de thuiskok

DEEGWAREN AZIATISCH (DKW)

Campbell’s Hearty Noodles
(Campbell, Canada). Deze mag-
netronbami met rundvlees-
smaak en groente in een beker is
een herlancering. Geschikt als
tussendoortje of maaltijdcom-
ponent.

Teki Hakiudon (Zest-O Corporation, Filippij-
nen). Ook in het verre oosten is er vraag naar
instant miegerechten getuige deze Japans
gekruide lijnextensie van roerbaknoodles.

Quick cup noodles
met curry-smaak
(Fairprice, Singa-
pore). Bamislier-
ten in een saus
met kip en zee-
vruchten in een
beker van polysty-
reen. De gehaaste
Singaporese con-
sument hoeft hem
slechts in de mag-
netron te zetten.

spelers die zich op de markt voor Medi-
terrane en Aziatische rijst- en deegwaren-
pakketten storten, zoals Conimex, Go-
Tan, Inproba, Knorr en Honig. Steeds

met hetzelfde concept: rijst, pasta(bla-
den), mie of couscous verpakt in een
doosje met zakjes saus en kruiden.

EXOTISCHE RIJST (DKW) 

Lipton Knorr Cajun
New Orleans Style
Chicken Rice (Unile-
ver Plc, VS). Rijst
met kippensmaak,
bonen en cajunkrui-
den in een alumini-
um zak . Water erbij
en klaar in zeven
minuten. Te koop bij
Wal-Mart.

Maggi Bubur Nasi
Perisa Abolon (Nest-
lé, Singapore).
Instant rijstpap met
zeevruchtensmaak
(abalone is een
handgroot kok-
kelachtig schelp-
dier) die in tien
minuten klaar is.

Snack Pack Couscous (First
Quality Foods ltd., Vere-
nigd Koninkrijk). Instant
couscoushapje in de sma-
ken tomaat/geroosterde
groente en kip/champig-
non. Gezien zijn vetgehalte
beneden de 5% (nog geen
250 kCal per portie) en
gepositioneerd als gezond
alternatief voor ‘pot nood-
les’. Te koop bij Waitrose.

One Minute Riso Bas-
mati (Curti, Italië). Deze
op smaak gebrachte
Indiase snelkookbas-
matirijst hoeft maar
één minuut in de mag-
netron. Alleen natuur-
lijke smaakmakers,
zoals oosterse kruiden
en zoete amandelen.Meal Kits (Mullers Mühle GmbH,

Duitsland). Western style rijst-
maaltijdpakket met 47% groente
(kidneybonen, paprika, ui en
maïs). Folie openscheuren en
acht minuten in de koekenpan.
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Vincent Hentzepeter

Nederland aardappelland? 
Aardappelconsumptie (vers geschild en onge-
schild): 53 kg per jaar*
Aardappelproducten: 28 kg per jaar*
Deegwaren, rijst en andere granen (bijv. cous-
cous): 46 gram/dag ofwel 16,8 kg/jaar**
*Bron: NIVAP
**Bron: Voedselconsumptiepeiling 2003 mannen en
vrouwen 19 - 30 jaar. Oudere consumenten eten aan-
zienlijk minder. 

MEDITERRANE RIJST (DKW)

DEEGWAREN ITALIAANS (DKW) 

Antony Worrall Thompson’s Bella Italia Risotto
(Antico Pastificio Umbro, Verenigd Koninkrijk). In
de smaken tomaat en eekhoorntjesbrood op basis
van traditionele arboriorijst plus wat groentebouil-
lonpoeder. Te koop bij Tesco.

Penne rigate pasta tri-
colore (De Cecco, VS).
Het Italiaanse top-
pastamerk heeft zijn
durummacaroni verrijkt
met natuurlijke spina-
zie en tomatenexact.
Een doos bevat naturel,
groene en rode penne.

Lipton Side Kicks (Unilever Canada
inc.). Kaastortellini in een boter-
sausje met ui en drie kleuren peper.
De vulling bevat ricotta, Emmenta-
ler, camembert, cheddar en gor-
gonzola.

Tesco Finest Eliche Giganti
Pasta (Tesco, Verenigd Konink-
rijk). Deze supergrote pastaspi-
ralen van harde tarwegries hou-
den de saus beter vast. Goed
voorbeeld van een premium
huismerkproduct.

Knorr Lasagne Milánói
(Unilever, Hongarije).
Pastamaaltijdkit met
lasagnebladen en
instant Milanese saus.
Klaar in 20 minuten.
Wel verse ingrediënten
toevoegen aan de poe-
derbasis.

Tortellino al Radicchio Rosso di
Treviso (Barilla S.p.a, Italië). Lang
houdbare gevulde pasta met rood-
lof en ricottakaas.

Knorr Risotteria (Unilever Italië). Droge risottorijst in de smaken
knoflook en spinazie, saffraan met eekhoorntjesbrood en kaas en
truffel. Goed voor twee personen en klaar voor serveren na 15 minu-
ten koken.

Sun Dried Tomato Risotto (Fiddes Payne ltd.,
Verenigd Koninkrijk). De paraboiled lang-
korrelige rijst is op smaak gebracht met
gedroogde tomaten, groente en kruiden en
bevat geen additieven, zoals glutamaten. Te
koop bij Asda.


