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De volumegroei van kant-en-klaarmaaltijden in Nederland be-

droeg in 2004 gemiddeld 5% en was daarmee lager dan daar-

voor, aldus recente cijfers van het Voorlichtingsbureau Vlees.

Toch zijn de vooruitzichten positief: de consument wil betalen

voor gemak en kiest vaker voor kwaliteit, zodat de maaltijdprijs

weer kan stijgen.

Door een Europese bril bekeken bevindt
de Nederlandse kant-en-klaarmarkt zich
in de middenmoot: volgens de Food for
Thoughts’s 2004 West European Food &
Drink Database bedroeg de markt voor

kant-en-klaarmaaltijden in 2002 in totaal
¤ 47 miljard. Nederland had hierin een
aandeel van 4% en eindigde met België
en Luxemburg op een gedeelde zevende
plaats. Daarentegen behoorde ons land
tussen 1997 en 2002 samen met Spanje
(18%) en Ierland (9%) met een omzetstij-
ging van 10% tot de sterkste groeiers, bij
een gemiddelde groei per land van ruim
6%. Over 2004 waren houdbare maaltij-
den in Nederland met 8% de sterkste
groeier binnen het kant-en-klaarseg-
ment, gevolgd door diepvries- en koel-
verse maaltijden met respectievelijk 6 en
4%. Deze volumestijgingen gingen
gepaard met een prijsdaling van 4%.

Topper
Het Verenigd Koninkrijk (VK), het Euro-
pese convenience-food-Mekka, is de ab-
solute topper in kant-en-klaar: in 2002
realiseerde de Britse markt 32% van de

totale omzet in kant-en-klaarmaaltijden
in West-Europa. Vooral koelvers doet het
goed en de groei van kant-en-klaar is er
nog niet ten einde, zo voorspelt TNS
Superpanel. Volgens schattingen zal in
2014 meer dan 70% van alle maaltijden
in het VK bestaan uit snacks.
De toenemende populariteit van kant-en-
klaar komt onder meer doordat men er
tegenwoordig circa de helft van de
hoofdmaaltijden in zijn eentje gebruikt.
Momenteel voert 39% van de Britten een
eenpersoonshuishouden. Daarnaast spe-
len ook langere werkdagen en een ver-
minderde kookvaardigheid een rol.

Exotisch
Innova Food & Beverages nam eerder dit
jaar 250 pas gelanceerde kant-en-klaar-
maaltijden in Europa en Noord-Amerika
onder de loep. Het merendeel hiervan
was diepvries, de rest lang houdbaar of
koelvers. Van de onderzochte maaltijden
was 60% gelanceerd in het VK.
Producten met USP’s als ‘etnisch en exo-
tisch’ (52 producten), ‘low-carb en/of
light’ (38 producten) en ‘verwennerij en
topkwaliteit’ (12 producten) scoren goed.
Deze USP’s vertegenwoordigen smaak-
tendensen die ook in andere productca-
tegorieën aanwezig zijn. 

Wie wil weten wat er op de Nederlandse
markt gaat gebeuren, kan met een
schuin oog kijken naar de Britse super-
markten. Deze bieden keuze uit honder-
den hoogwaardige producten met een
hoog in/out-tempo. Opvallend is de hoge
gemiddelde maaltijdprijs in het VK: een
gerechtje van 250 g voor ¤ 3,99 is geen
uitzondering. In ons land lijkt dat nog te
hoog gegrepen, maar ook in Nederland
is ¤ 4,99 voor een goede gemaksmaaltijd
van ruim 500 g niet langer een magische
grens. En hoewel de bulk van de omzet
nog afkomstig is van laaggeprijsde kant-
en-klaarmaaltijden met veel koolhydra-
ten en weinig vlees en groente, zal een
steeds groter volumeaandeel voor reke-
ning komen van gerechten met rijkere,
authentieke recepturen uit onze eigen
regio of het verre buitenland. De A-mer-
ken zullen zich nadrukkelijker manifeste-
ren in kant-en-klaar. Dat dit een nieuwe
impuls biedt voor huismerken, lijkt wel
zeker.

Kant-en-klaar groeit lang

De database van nieuwe producten
van Innova Food & Beverages telt 21
categorieën en 158 subcategorieën en
omvat de belangrijkste markten
wereldwijd. Van elk product is behalve
een foto informatie beschikbaar over
bedrijf, ingrediënten, introductieda-
tum, positionering, verpakking, prijs,
voedingswaarde, barcode en internet-

links. De productfoto’s op de tweede
en derde pagina van dit artikel zijn
allen afkomstig uit de Innova-data-
base. Later dit jaar komen in het Food
Management-katern ook de product-
categorieën koffie en thee, natte en
droge sauzen en smaakmakers aan
bod. Informatie: 
www.innova-food.com.

Innova Food & Beverages

Exotisch, low-carb en verwennerij
scoren goed

Indeling naar smaakcomponenten van 250 kant-en-klaar-
maaltijden die eind 2004, begin 2005 in Europa en Noord-
Amerika geïntroduceerd zijn.
Bron: database Innova Food & Beverages
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Indeling naar positionering van 250 kant-en-klaarmaal-
tijden die eind 2004, begin 2005 in Europa en Noord-
Amerika geïntroduceerd zijn.
Bron: database Innova Food & Beverages

Overige
Traditioneel
Low budget
Verwennerij en premium
Low carb en light
Etnische en exotisch
Gemak
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zaam door
Diepvries

Fabrikant Schwan’s
schotelt vroege vo-
gels bij Marks and
Spencer (UK) een
compleet Engels
ontbijt voor: Bright
Start Bacon Singles
bestaat uit een stuk
toast in de vorm van
een diep bord waar-
op roereieren, Ched-
dar-kaas, Mozzarel-
la en stukjes uitge-
bakken bacon zijn
gedrapeerd.

Voor niet-vleeseters verkoopt het Britse Asda een vege-
tarische diepvriesmaaltijd bestaande uit penne rigate,
courgette, geroosterde aubergines en tomaten/basili-
cumsaus met een topping van Cheddar-kaas. Deze maal-
tijd van 450 g staat na 25 minuten ovenbereiding op
tafel. Hij is ook te koop in een vleesloze Tikka Massala-
variant met pilavrijst.

Als het gaat om diepvries zijn de huismerken
zijn in het Verenigd Koninkrijk sterk ver-
tegenwoordigd, maar Patak’s ligt nog altijd
met eigen producten in de schappen. Zo is
bij Tesco een Tikka Massala-gerecht van 220
g met kip en rijst te koop, bedoeld als lunch-
product en binnen negen minuten op te war-
men in de magnetron. De maaltijd is ook te
koop in een variant met Balti-saus. Ook in
Nieuw-Zeeland biedt Patak’s verschillende
Indiase gemaksgerechten. Dat ook daar low-
fat een issue is, blijkt uit de opdruk ‘97% fat
free’ op de Lamb Rogan Josh.

Retailer Vons heeft in de VS een biologische,
Indiase maaltijd van Amy’s Kitchen in de
schappen liggen, geschikt voor oven of mag-
netron. Het product is op smaak gebracht
met een romige spinazie/kaasmassa en
bonen en is voorzien van een non-ggo-label,
dat garandeert dat de maaltijd geen gene-
tisch gemodificeerde bestanddelen bevat.
Het gerecht is bovendien glutenvrij en
behoort daarmee tot de weinige kant-en-
klaarmaaltijden die als ‘non-allergeen’ gepo-
sitioneerd zijn.

De Duitsers zijn gek
op traditionele
maaltijden en Unile-
ver Best Foods heeft
hierop ingespeeld
met Platzli Käse
Schinken van Knorr.
Deze gepaneerde
deegenvelop bevat
31% gekookte ham
met een romige
kaasvulling.

Gericht op de gezondheidsbewuste consument is de
LeanCuisine-maaltijdenserie van Stouffer’s (Nestlé VS).
Deze serie biedt smaken als geroosterd varkensvlees
met kersensaus (250 kcal per portie van 233 g) en
geroosterde kip met pecannoten (260 kcal per portie van
255 g). Beide maaltijden bevatten bruine rijst, voorzien
van het logo ‘100% whole grain rice’.

Koelvers

Spanjaarden hoeven hun beroemde tortilla’s
niet meer zelf te maken nu fabrikant Dia een
ui/aardappelomelet (500 g) op de markt
heeft gezet, verpakt in een plastic bakje met
een kartonnen tray er omheen. Het product
is te bereiden in magnetron, oven of koeken-
pan.

In Duitse koelvitrines zijn ook traditionele maaltijden
van het merk Meica te vinden. Würstchen Lunch is een
erwten- of linzenstoofpot met crème fraîche en een extra
portie bockworst. Het gerecht is daarnaast verkrijgbaar
in de smaak aardappel met stoofvlees. Nieuw van Meica
zijn verder maaltijden met kool, worstjes en gerookte
ham voor betaalbare prijzen van ongeveer ¤ 1 voor 425 g. 

Van TrendMeal ligt in de Duitse
schappen de maaltijdenserie
Weight Watchers. Een van de
smaken is Zalm Neptunus in dil-
lesaus met groenterijst. De
maaltijdtray, goed voor 5,5
Weight Wathers-punten, is in
een kartonwikkel geschoven.
Het gerecht is gepositioneerd in
de gezondheidshoek.
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Koelvers

Onder private label van de Britse retailer Boots is een serie stoommaaltijden in transparant
gesealde kunststof schaaltjes geïntroduceerd in smaken als Moroccan Chicken Couscous,
Thai Chicken, Chicken Tikka, Mediterranean Salmon en de vegetarische variant Tomato &
Mozzarella. De maaltijdserie is hoog in de markt gepositioneerd (¤ 3,34 voor 400 g), wat
wordt benadrukt met de slogan ‘great taste, good intentions’ en de authentieke smaakkeu-
zes. De claim ‘salt controlled’ hangt samen met de toenemende kritiek in het Verenigd
Koninkrijk op het hoge zoutgehalte in voedingsmiddelen.

Kedgeree is een milde maaltijd met rijst en
curry, verkrijgbaar bij Marks & Spencer. De
maaltijd is prijzig met ¤ 4,50 voor 370 g. Het
product bevat daarentegen wél een behoor-
lijke portie gerookte schelvis (26%) en eieren
van kippen met vrije uitloop. Opvallend is de
vermelding ‘lage glycaemische index’ waar-
mee deze Britse retailer binnen de kant-en-
klaarsector vooruit loopt op de troepen. Tot
de range behoort ook een aardappelschotel-
tje met ham en kaas, echter zonder vermel-
ding van de glycaemische index.

Koelvers

Maar liefst 12 nieuwe smaken van Hotcan liggen in de schappen van
de Britse supermarkten. De blikmaaltijden hebben een inhoud van
400 g. Enkele smaken zijn Bombay Balti, Beef & Chicken Casserole,
Irish Stew, Pasta with spicy meat balls, Sausages & Beans en andere
typisch Engelse smaken. Alle blikjes zijn zelfverhittend en bieden
daarmee nieuwe gebruiksmomenten voor de mobiele consument.

Buitoni heeft in Frankrijk heeft onder het submerk Zapetti drie
pastamaaltijden in blik geïntroduceerd. De etiketten van de smaak-
varianten Spaghetti, Ravioli en Canelloni beloven een rijke saus en
een hoog vleesgehalte. De blikken (400 g) zijn gemakkelijk te openen
en zijn verkrijgbaar bij de Franse supermarktketen E. LeClerc.

Trufree heeft aan zijn reeks glutenvrije maaltijden de smaak ‘rijst &
linzen’ toegevoegd. De Quick Snack (80 g) is op smaak gebracht met
komijn en koriander en wordt verkocht bij de Britse keten Waitrose
in kunststof bekers. 

Noodles with Chicken (and Vegetables!) is een houdbare maaltijd van
ongeveer 200 g, te koop bij de Amerikaanse keten Kroger. De maal-
tijd is ook verkrijgbaar in de smaken ‘Maccaroni and Beef’, ‘Spaghet-
ti and Meatballs’ en ‘Rice with Chicken’.


