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Distributie

De Private Label Manufacture Association (PLMA) hield eind mei zijn

jaarlijkse handelsbeurs ‘World of Private Label’. Op zoek naar premium-

huismerken werden de nodige innovaties en kwaliteitsproducten gespot.

De tijd dat de huismerkfabrikant alleen maar kopieerde, is voorbij.

Dat het innovatievermogen van huis-
merkfabrikanten nog te wensen overlaat,
bleek uit een onderzoek van de PLMA
onder retailers. De helft gaf aan dat ze
aan de producentenkant flexibiliteit en
ideeën missen. Het innoverend vermo-
gen kreeg een dikke onvoldoende en pro-
ductontwikkeling werd een knelpunt
genoemd. Een derde van de retailers

meldde dat er een gebrek was aan mar-
ketingondersteuning en noemde kwali-
teitscontrole een struikelblok. Geen won-
der dat de helft van de retailers op zoek
zegt te zijn naar de ideale huismerkfabri-
kant. Een producent die beschikt over
innovatiekracht, productontwikkeling
afstemt op de formule, kwaliteit kan bie-
den en feeling heeft voor marketing.
Want ook de verpakking moet er onder-
scheidend uitzien. Tijdens de PLMA-
beurs eind mei waren voldoende voor-
beelden te zien van private label-fabri-
kanten die in dit profiel passen.
Opvallend is dat het premium huismerk
oprukt. Het A-merk wordt daardoor niet
alleen op prijs aangevallen, maar nu ook
op waarden als kwaliteit en vernieuwing.

Zuivere koffie
Koffiebrander De Drie Mollen biedt de
klant de keus uit ‘value for money’-koffie,
‘roodmerk’-kwaliteit of topkwaliteit.
Waar het meeste geld in omgaat, is wel
duidelijk. Op een bord in de stand prijkt
de slogan: ‘20% goedkoper dan de
marktleider en hetzelfde smaakprofiel als
Jacobs’. Vanuit de retail is er vooral be-
langstelling voor koffiekwaliteiten die
vergelijkbaar zijn met die van bijvoor-
beeld Douwe Egberts, zegt marketing-
man Paul Pellikaan: “Er is vooral vraag

naar mainstream. Koffie die kwalitatief
minimaal gelijk is aan het A-merk, waar-
bij we in overleg met de retailer het aro-
ma voller of pittiger kunnen maken.”
Maar de vraag naar topkoffie onder huis-
merk neemt wel toe: “Er is belangstelling
voor oorspronkelijke koffie. Zuivere kof-
fie uit bijvoorbeeld Brazilië en Kenia die
we hier als Café Riche-lijn hebben neer-
gezet. Ook espressokwaliteiten zijn in
trek, zoals onze Italian Roast Espresso.”
In de pads is eveneens zo’n ontwikkeling
te zien. Het is nog een klein segment
binnen de productieportfolio van De Drie
Mollen, maar pads met oorsprongskoffie
uit Brazilië, Kenia, Ethiopië en Guatema-

la liggen prominent in de schappen van
het koffiewinkeltje. De verpakking ziet er
chique uit. “We willen een idee geven
hoe je dit kunt presenteren. Onze eigen
afdeling ‘Folies & Drukwerk’ kan voor
elke retailer de gewenste verpakking rea-
liseren.”

Drielagentechnologie
Ook ontbijtgranenproducent Dailycer,
onderdeel van het Wessanen-concern, is
op de premiumtoer. Een beter product
leveren dan de A-merkfabrikant is niet
moeilijk, stelt productgroepmanager
Marc Lauversat. De beste kwaliteit van
Dailycer overtreft die van Quaker Oats,

PLMA-beurs meer dan me-too’s

Huismerkfabrikant ko

De beste kwaliteit van Dailycer
overtreft die van Quaker Oats

De focus ligt nog op value for money-proposities.
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Huismerkzeezout. Vooraan de Stonemills-busjes van
Aldi, daarnaast rechts Fleur de Sel uit de Algarve van Del-
haize.

Luxe granenrepen voor
Morrisons.

Premium ontbijtgraanproducten
voor Sainsbury’s en Asda.



vmt | 8 september 2006 | nr 18/19 53

benadrukt hij: “Voor premiumkwaliteit
gebruiken wij een betere basis van
gemengde granen en fruit. De kwaliteit is
hoger, de structuur beter en we voegen
er trendy vruchten aan toe, zoals cranber-
ry’s en pecannoten. Premiumproducten
bevatten minder suiker en er zijn stan-
daard vitaminen en mineralen aan toege-
voegd.”
Een voorbeeld is een huismerkproduct
van de Britse supermarktketen Asda dat
tarwe- en gemengde graanvlokken bevat
en waaraan gevriesdroogde (hele) fram-
bozen en zwarte bessen zijn toegevoegd.
Ook in granenrepen meent Dailycer top-
kwaliteit te leveren. Een drielagentechno-
logie staat borg voor een niet kleverig
product. “Granen onder en boven met
een tussenlaag van karamel of chocola-
de. De reep is zacht, maar plakt niet in je
handen als je hem uit de folie haalt.” De
Eat Smart-repen van de Britse retailer
Morrisons zijn gevuld met cranberry’s en
appel. Per reep 86 calorieën en minder

dan 3% vet communiceert de verpakking.
De consument is spekkoper, besluit Lau-
versat: “Het prijsgat met het A-merk is
dertig tot veertig procent.”

Sel gris
Zout en specerijen is een productgroep
waarin steeds meer retailers met een
huismerklijn starten. Zeezout is big bus-
iness. Vooral gearomatiseerd zout is hip.
Een schaal met antracietgrijs zeezout bij
het Belgische Zoutman om grillproduc-
ten een finishing touch te geven, trok
veel belangstelling van inkopers. Het is
gemaakt van ‘fleur de sel’, zoutvlokken
die zorgvuldig door een zoutzieder
geoogst zijn. Zoutvliesjes worden voor-
zichtig uit het water geschept en verza-
meld. Dit is een tijdrovend werkje,
waardoor fleur de sel bijzonder prijzig is.
De verfijnde smaak van de zee en de aan-
gename structuur, maakt ‘zoutbloem’
razend populair onder kookliefhebbers.
Marketingman Bert Lamote: “Dit is ‘fleur

de sel’ black. Die bevat een niet-toxische
toevoeging die een zwarte kleur geeft.
We hebben ook een rozemarijnvariant en
een fleur de sel uit de Algarve die door
Delhaize wordt verkocht.” 

De fraaie designbussen van Stonemills
blijken gewoon bij Aldi te liggen. Te koop
in een fijne, grove en natriumbeperkte
variant.

Vries + vers
Het Fresh & Frozen-paviljoen liet zien wat
huismerkfabrikanten op vers- en diep-
vriesgebied in hun mars hebben. Vleems
Food levert onder meer aan de nieuwe
convience-winkels van Spar. De ‘burgers’
in twinpack onder het merk Spar Fresh
Selection bieden een betaalbaar alterna-
tief voor hamburgers van fastfoodketens.
Directeur Henk Vleems: “Met onze

pieert en innoveert

‘We hebben ‘Speculoos’ omgezet
naar een roomijsrichting’

Premium koffiekwaliteiten van De Drie Mollen,
zowel pads als filterkoffie uit specifieke her-
komstlanden.

Fleur de sel gris als publiekstrekker.

Magnetron-cheeseburger die Vleems Food ontwikkelde voor
Spar. Rechts de productie van cheeseburger in Emmen.
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cheeseburger bieden we een acceptabel
product dat richting de McDonald’s-kwa-
liteit gaat, maar tegen een lagere prijs.
Dus geen ¤ 2,50, maar ¤ 1,49 voor een
cheeseburger. Voor Spar hebben we ook
een hot dogs ontwikkeld die net als de
cheeseburger na 50 seconden in de mag-
netron klaar voor consumptie is.”

A la Hertog
Ysco, Nederlands grootste huismerkle-
verancier in consumptie-ijs, richt zich bij
zijn productontwikkeling vooral op de A-
merken. De transparante bakken met
roomijs met vruchten lijken verdacht veel
op de Hertog-smaken ‘Drie chocolades’,
‘Noten Duo’, ‘Peche Melba’ en ‘Koffie
Royaal’. “Klopt,” reageert marketing
manager Dietrich Van Valkenborgh. “Tot
ongeveer één jaar na je introductie ben je
als A-merkfabrikant beschermd. Daarna
wordt je gekopieerd. Vandaar dat het
aandeel private label in ijs blijft stijgen.
De innovatie in ijs zit bij de fabrikanten.
Volgens het Hertog-principe kunnen wij
in onze fabriek in Oosterhout een combi-
natie van twee ijssmaken met een saus er
doorheen maken met daar overheen een
saustopping met stukjes noten of fruit.
We gaan verder dan Hertog. We gebrui-
ken meer room en dat maakt het ijs rijker
van smaak. Daarnaast leveren we in
smaakrichtingen ook producten die ver-
gelijkbaar zijn met Haägen Dasz.”
Supermarktketens vragen vooral om
kopieën van A-merkhardlopers. Toch is er

ook vraag naar ijssoorten met een unieke
propositie. “We proberen ook zelf te den-
ken. We hebben desserts ontwikkeld voor
bepaalde regio’s. We hebben ‘Speculoos’
omgezet naar een roomijsrichting en
voor een Duitse retailer hebben we
Schwarzwalder Kirsch vertaald naar
roomijs.”

Huismerksushi
Met een sushibar bewees sushiproducent
Kuriya dat sushi op basis van diepvries
net zo lekker is als vers. Een flowpack
even in koud water leggen of kort in de
magnetron ontdooien en klaar is de lek-
kernij. “Beter dan vers, zou ik zelfs willen
zeggen,” aldus directeur Piet Laan. “Zelf
in Japan konden ze haast niet geloven dat
dit diepvriessushi is. Als je een supervers
product invriest en dat direct serveert, is
dat uiteindelijk beter dan een vers pro-
duct dat twaalf uur oud is. Bij ons is geïn-
vesteerd in nieuwe beltvriezers, waardoor
we elk type sushi onder dezelfde omstan-
digheden kunnen invriezen.” 
Na een aantal moeilijke jaren wordt er nu
bij Kuriya eindelijk een gezonde winst
gemaakt. Steeds meer retailers nemen
sushi op in hun huismerkportfolio, waar-
onder Albert Heijn. “Pas het laatste jaar
is sushi booming in het supermarktka-
naal. We liggen bij de Engelse groothan-
dels, in Spanje en Portugal.” Van sushi-
bouwpakketten, waarmee de consument
zelf zijn sushi thuis kon maken, is Laan
afgestapt. “Dat biedt onvoldoende ge-

mak. Het is nu een kant en klaarconcept.
Wel leveren we vis nog apart aan in de
verpakking om smaakoverdracht te voor-
komen. Dat plakje vis hoeft de consu-
ment er alleen maar bovenop te leggen.
Zoals deze nigiri die belegd wordt met
tonijn of zalm.”

Mamma mia-magnetronpasta
Voor een spiksplinternieuw pastaconcept
heeft Van Oers samengewerkt met de
Hogere Hotelschool in Frankrijk. De
Mamma Mia-diepvriespasta, 360 gram
per verpakking, zit in bekers waarvan de
folie na twee minuten in de magnetron
automatisch openspringt. Er wordt dus
kort gestoomd, waardoor de kwaliteit
beter behouden blijft. Volgens directeur

Ruud van Oers heeft zijn product een
écht al dente beet. Geen kleffe hap dus.
“We gebruiken een speciale pasta uit Ita-
lië en hebben hier een speciale produc-
tielijn voor opgezet.” Met smaken als
‘carbonara’, ‘bolognaise’, en ‘pesto’
denkt hij een brede doelgroep aan te
spreken. “Niet alleen retailers, ook lucht-
vaartmaatschappijen, cateraars en tank-
stationhouders.” Een pot magnetron-
pasta zal nog geen ¤ 2 gaan kosten.

Vincent Hentzepeter

Pas het laatste jaar is sushi booming
in het supermarktkanaal

Een Hertog-kopie van Ysco in de niet-Her-
togsmaak ‘kersen’.

Ook Magnum-mini’s zijn vogelvrij
verklaard.

Frozen Sushi van Kuriya onder pri-
vate label.

Sushibar van Kuriya met op de
achtergrond directeur Piet Laan.

Magnetronpasta in de smaak pesto van
Van Oers.


