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Marketing

Gemaksvoeding is niet meer weg te denken uit de

Europese keuken. Zelfs in Zuid-Europa, waar

koken en eten een familietraditie vormen, keert

het tij. Niet dat Europese consumenten alleen nog

maar diepvriesmaaltijden eten, maar er zijn nog

maar weinig mensen die helemaal zonder gemaks-

producten koken.

Gemaksvoeding en de rol die gemaks-
producten spelen bij de maaltijdberei-
ding zijn het onderwerp van het rapport
‘Eating Habits in Europe’ van onder-
zoeksbureau Mintel. Gemaksvoeding is
natuurlijk niet nieuw, maar diverse maat-
schappelijke ontwikkelingen spelen de
opmars ervan in de kaart. Kijken we naar
de eetgewoonten in Frankrijk, Italië,
Spanje, Duitsland en Engeland, dan val-
len twee sociale trends op: het stijgend
aantal eenpersoonshuishoudens en het
toenemend aantal werkende vrouwen.
Beide ontwikkelingen drukken een sterk
stempel op de kook- en eetgewoonten in
de vijf onderzochte landen. Het toene-
mend aantal scheidingen, late huwelij-
ken en de vergrijzing van de bevolking
zijn debet aan het gestaag groeiende
aantal eenpersoonshuishoudens in de
onderzochte landen. Spanje spant daar-
bij de kroon. Daar nam het aantal een-
persoonshuishoudens alleen al tussen
2000 en 2003 toe met 37%. De groeiende
populariteit van gemaksvoeding is ook
toe te schrijven aan het stijgend aantal
vrouwen dat betaald werk verricht. Twee-
verdieners hebben weliswaar minder tijd
om in de keuken te staan, maar meer
geld om de vaak duurdere kant-en-klaar-
opties te betalen. Met name in Spanje en

Italië, de landen waar ‘mama’ achter het
fornuis altijd symbool stond voor het
warme familiegevoel, is het aantal wer-
kende vrouwen sterk gestegen, met res-
pectievelijk 16% en 11% in de periode
2000-2005.

Marktwaarde
Volgens de laatste cijfers van Mintel was
de markt voor gemaksvoeding in Frank-
rijk, Italië, Spanje, Duitsland en Engeland
in 2005 in totaal zo’n ¤ 37 miljard waard,
een toename van 6% ten opzichte van
2003. In Spanje is de markt het kleinst,
krap ¤ 2,8 miljard, maar groeit hij wel het
sterkst (12% in de periode 2003-2005).
Duitsland was vorig jaar de grootste
markt van de vijf, goed voor ongeveer
¤ 10,7 miljard, maar het ziet er naar uit
dat de rangorde dit jaar zal veranderen.
Verwacht wordt dat de omzet in gemaks-
voeding in het VK eind 2006 meer dan

¤ 11 miljard zal bedragen, waardoor
Duitsland naar een tweede plaats zakt.
Alleen in Frankrijk is sprake van een lich-
te vermindering van de marktwaarde
(min 1%). Dit betekent echter niet dat
gemaksvoeding daar minder populair is
geworden, maar het geeft wel aan dat de
Fransen hun productkeuze naar beneden
toe hebben bijgesteld en nu vaker de
voorkeur geven aan private label of dis-

count-gemaksvoeding.
Wordt de markt onderverdeeld naar pro-
ductsoort, dan blijkt dat kant-en-klaar-
maaltijden het grootste marktaandeel
hebben en dat het VK verreweg de groot-
ste markt vertegenwoordigt, met een
waarde van ruim ¤ 3,6 miljard. De Mintel
Global New Products Database laat zien
dat veruit de meeste nieuwe kant-en-
klaarmaaltijden het licht zien in het VK.
Vorig jaar werden daar 742 nieuwe maal-
tijden geïntroduceerd. Dat is de helft van
het totaal aantal nieuwe productintro-
ducties in de vijf onderzochte landen.

Wereldtrends
Op wereldschaal worden in gemakspro-
ducten steeds meer, en meer verschillen-
de, verse (en soms rauwe) ingrediënten
toegepast, waardoor dit soort maaltijden
als premiumproducten kunnen worden
gepositioneerd. Ook de etnische trend
zet door, met steeds meer verschillende
recepten uit steeds exotischer keukens.
Dit draagt ook bij aan het luxe imago van
de producten. Verwacht wordt dat het
segment stoommaaltijden voor in de
magnetron dezelfde soort groei zal laten
zien als de diepvriesmaaltijden, vooral in
de VS, Europa en Azië. De verse ingredi-
ënten in de koelverse stoomverpakkin-
gen bevatten immers meer vitaminen en
mineralen dan de diepgevroren ingredi-
ënten in diepvriesmaaltijden, iets wat
aan het gezondheidsbewustzijn van de
consument appelleert. Om dezelfde re-
den zal het segment met vitaminen ver-
rijkte maaltijden waarschijnlijk ook
groeien. Verder komen er denkelijk diver-
se lijnextensies die inspelen op de huidi-
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ge voedingstrends, zoals maaltijden met
minder zout en maaltijden die passen in
een dieet dat rekening houdt met de gly-
kemische index.

Zoetekauwen
De Duitse gemaksvoedingsmarkt wordt
gedomineerd door zoetekauwen. De
aloude Kaffé und Kuchen-traditie wordt
voortgezet in het gemakssegment. De
Duitse markt voor kant-en-klare desserts
is de grootste van de vijf onderzochte
landen. Ook in vergelijking met andere
productcategorieën in het gemaksseg-
ment scoort de dessertmarkt binnen
Duitsland het hoogst. De omzet in kant-
en-klaarmaaltijden vertegenwoordigt
een waarde van ¤ 1,8 miljard, die van
kant-en-klare desserts niet minder dan
¤ 3,2 miljard.
Het zal niemand verbazen dat de markt
voor pasta het grootste is in Italië en dat
pasta ook het grootste marktaandeel
heeft binnen de Italiaanse gemaksvoe-
dingsmarkt. Wat opvalt is dat kant-en-
klaarpizza’s niet zo heel populair zijn in
Italië. Qua omzet in dat segment eindigt
Italië op de vierde plaats. Alleen de Span-
jaarden eten nog minder pizza’s. Koplo-
per is Groot Brittannië, waar jaarlijks
enorm veel kant-en-klaarpizza’s worden
verorberd (omzetwaarde zo’n ¤ 1, 2 mil-
jard).

Kwaliteit telt
Ondanks de groeiende vraag naar ge-
maksvoeding, blijken consumenten niet
bereid genoegen te nemen met een snel-
le hap van inferieure kwaliteit. Integen-
deel, ze worden steeds veeleisender. Het

zijn steeds bewustere eters die ook bij
gemaksvoeding op kwaliteit letten. Dit
geldt zeker voor Spanje en Groot Brittan-
nië. Uit onderzoek van Mintel blijkt dat
driekwart van de Spaanse consumenten
(75%) bereid is meer te betalen voor voe-
dingsmiddelen van goede kwaliteit, ter-
wijl ook 70% van de Britten er zo over
denkt. Dit in tegenstelling tot Frankrijk,
waar slechts drie op de vijf Fransen (59%)
bereid is wat extra’s neer te tellen voor
lekker eten – en dat ondanks de reputatie
van de Fransen als fijnproevers. In Duits-
land ligt dat percentage zelfs nog lager:
daar vindt maar 38% (twee op de vijf
Duitsers) kwaliteit belangrijker dan prijs.

Zelf maken
De groei van de gemaksvoedingsmarkt
betekent niet dat er thuis niet meer zelf
gekookt wordt. Integendeel, bijna de
helft van alle volwassenen in Frankrijk en
het VK (47%) zegt koken leuk te vinden,
terwijl ruim een derde (36%) van de
Spanjaarden en de Duitsers die mening
deelt. Consumenten kiezen dus niet uit-
sluitend voor gemaksvoeding, maar eer-
der voor een mix van gemaksproducten
en zelfgemaakt. Zo grijpen ze bijvoor-

beeld naar een kant-en-klare salade voor
bij de zelfgemaakte vleesschotel, of naar
een kant-en-klaar toetje voor na de zelf-
gekookte avondmaaltijd. De groei van
het gemakssegment heeft dus niet de
doodsklok geluid voor de zelfgekookte
maaltijd.
Gemaksproducten passen juist goed bij
de moderne stijl van leven. Ze bieden niet
alleen complete maaltijdoplossingen,
maar ook producten die als losse maal-
tijdcomponenten kunnen worden inge-
zet. Gemaksproducten gaan goed met
hun tijd mee. Ze worden aangepast aan
moderne voedingstrends, zoals de ge-
zondheidstrend en het kwaliteitsbewust-
zijn van de consument. De toekomst ziet
er dan ook rooskleurig uit. Het aantal
eenpersoonshuishoudens en vrouwen in
het arbeidsproces zal alleen maar verder
toenemen. Mintel voorziet dan ook een
groei van dik 15% tussen 2005 en 2010 in
de vijf onderzochte landen. Voorspeld
wordt dat de markt in 2010 een waarde
zal vertegenwoordigen van zo’n ¤42 mil-
jard.
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Omzet (detailhandel) gemaksvoedingsproducten, per land, 2002-05, in ¤ miljoen
Frankrijk Duitsland Italië Spanje VK
¤ mln Index ¤ mln Index ¤ mln Index ¤ mln Index ¤ mln Index

2002 8.028 100 9.673 100 4.114 100 2.359 100 10.089 100
2003 8.475 106 10.074 104 4.282 104 2.506 106 9.734 96
2004 8.469 105 10.524 109 4.405 107 2.660 113 10.249 102
2005 (schatting) 8.389 105 10.670 110 4.555 111 2.785 118 10.616 105
verschil 2002-05 +4,5 % +10,3 % +10,7 % +18,1 % +5,2 %
Totaal ¤ 2005 in % 22,7 28,8 12,3 7,5 28,7
Bron: Mintel

Omzetwaarde gemaksvoeding per land, per productsoort, 2002-05,
in ¤ miljoen

Frankrijk Duitsland Italië Spanje VK Totaal
¤ mln ¤ mln ¤ mln ¤ mln ¤ mln ¤ mln

Kant-en-klaarmaaltijden 1.784 1.780 867 668 3.650 8.749
Bereide kipproducten 1.763 1.210 853 796 1.594 6.216
Desserts 1.418 3.200 228 395 1.088 6.329
Pasta 870 975 1.456 277 256 3.834
Soepen 560 340 62 147 635 1.744
Pizza 535 960 253 153 1.150 3.051
Bereide visproducten 530 1.120 260 133 527 2.570
Kant-en-klare salades 472 670 301 17 768 2.228
Warme sauzen 457 415 275 199 948 2.294
Totaal 8.389 10.670 4.555 2.785 10.616 37.015
Percentage van totaal-
waarde 2005 22,7 28,8 12,3 7,5 28,7 100,0 
Bron: Mintel


