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Kant-en-klaar steeds 
meer vegetarisch
de consumptie van vlees en verwerkte vleesproducten staat 
onder druk. over 2012 was evenwel het aantal nieuwe  
producten in de markt voor vleesproducten, vleesvervangers  
en kipproducten gelijk aan het jaar ervoor. maar het aandeel  
van de vleesvervangers groeit, aldus Innova market Insights. 

West-Europese landen groeit echter wel de 
belangstelling voor vegetarische producten, 
ondanks relatief lage aantallen vegetariërs. 
Veel productlijnen van kant-en-klaarmaal-
tijden en -producten bevatten nu vegetari-
sche varianten of hebben zelfs vegetarische 
productranges. 

Zonder vlees in Britse markt
Het Verenigd Koninkrijk is vooral een markt 
voor vegetarische en vleesvrije kant-en-
klaarmaaltijden, diepgevroren, gekoeld en 
houdbaar bij kamertemperatuur. De leveran-
ciers variëren van in vegetarische producten 
gespecialiseerde bedrijven tot en met de 

Europa leidt wereldwijd de dans als het gaat 
om productinnovaties. 55% van de nieuwe 
vleesproducten, vleesvervangers en kippro-
ducten kwam hier in 2012 op de markt. 
Azië heeft een aandeel van 21%, Noord-
Amerika van 10% en Latijns-Amerika van 
7%. De overige introducties zijn verspreid 
over de rest van de wereld. Door de sterke 
concentratie van de Noord-Amerikaanse 
markt zijn daar relatief weinig productin-
troducties vergeleken met Europa, waar 
vele landen met verschillende keukens 
garant staan voor veel nieuwe producten. 

Meer vleesvervangers
Wordt er binnen de categorie vleesproduc-
ten, vleesvervangers en kipproducten inge-
zoomd op vleesvervangers, dan voeren 
Europa (43%) en Azië (41%) de lijst aan van 
het aantal productlanceringen, zo rappor-
teert Innova Market Insights over 2012. Het 
weerspiegelt dat vlees in Aziatische landen 
traditioneel een relatief kleine rol speelt in 
het voedingspatroon en vleesalternatieven 
als soja een belangrijke plaats innemen. In 
Europa is er nog altijd een hoog niveau van 
vleesconsumptie. 61% van de nieuwe pro-
ducten betrof vleesproducten.
Het totaal aantal nieuwe vlees- en kippro-

ducten en vleesalternatieven in 2012 week 
niet veel af van het niveau van 2011 en 
2010. Het aandeel van de vleesvervangers in 
het totaal nam toe: van 9% in 2011 tot 10% 
een jaar later. Vijf jaar eerder was dit nog 
slechts 7,6%. Die stijging ging ten koste van 
innovaties in rode vleesproducten; er kwa-
men namelijk ook relatief meer nieuwe kip-
producten op de markt. 

Kant-en-klaar
Meer nieuwe vleesvrije producten is het 
antwoord van de voedingsmiddelenindus-
trie op de vraag naar maaltijdvervangers die 
eenvoudig zijn te bereiden of samen te stel-
len uit een beperkt aantal ingrediënten. 
Vooral de ontwikkelde landen laten de ten-
dens zien van een verminderde vleescon-
sumptie via kant-en-klaarmaaltijden. 
Alhoewel veel van deze maaltijden geba-
seerd zijn op groenten en geen vlees bevat-
ten (salades en rijst- en pastaproducten) 
worden producten nadrukkelijker als vege-
tarisch gepositioneerd. Drijfveren zijn 
gezondheid en dierenwelzijn.
Het aandeel van de vleesvrije introducties 
varieerde wel per land. In Azië, waar tradi-
tioneel veel vegetarisch wordt gegeten, was 
dit met 10% groter dan in West-Europa. In 

Innova Database 
VMT belicht regelmatig producttrends op 
basis van een analyse uit de Innova Data-
base (www.innovadatabase.com). In de 
Innova Database zijn de wereldwijde pro-
ductintroducties samengebracht. De data-
base bevat productfoto’s, fabrikant- en 
merknaam en een complete ingrediënten-
lijst. Er zijn mogelijkheden voor onder meer 
trendanalyses, downloaden van trendrap-
portages van productcategorieën en 
e-alerts om online de mondiale ontwikkelin-
gen in productvernieuwing te volgen.
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vegetarisch op basis van 

groenten als wortelen, erwten, 

prei en meer.

Quorn lamb style strips op 

basis van mycoproteïne.

vegetarische burgers van linda mccartney. een ‘light’ hamburger die slechts 9% vet bevat, 

werd in Italië geïntroduceerd.

campina valess roerbakblokjes. Burgers op basis van 

tarwegluten voor de  

Britse markt.

morning star Farms vegetarisch 

product van Kellogg’s voor Zuid-

amerika.

tofu met kip, geïntrodu-

ceerd in Zuid-Korea. ook 

verkrijgbaar in een variant 

met vis.

reguliere voedingsindustrie. De laatste 
maanden van 2012 kwamen nieuwe, vlees-
vrije merken op de Britse markt, zoals de 
Veggie Day diepvriesproducten op basis van 
plantaardig eiwit van MondaySwiss (al aan-
wezig op de Duitse markt) en de gekoelde 
Meet the Alternative-producten van MFA 
Foods, onderdeel van kipproductenleveran-
cier Meadow Value Foods. 
Beide nieuwkomers gaan de strijd aan met 
marktleider in Groot-Brittannië Quorn, het 
vleesvrije merk op basis van mycoproteïne. 
Ook The Linda McCartney vegetarische pro-
ductrange, nu eigendom van Hain Celestial, 
breidde uit door begin 2013 naast de 
bestaande diepvrieslijn, gekoelde producten 
op de Britse markt te introduceren.

Veel geïnvesteerd in Quorn
Quorn is sinds het midden van de jaren 
tachtig op de markt. In 2011 veranderde het 
merk van eigenaar toen Premier Foods het 
verkocht aan Exponent Private Equity, een 
investeringsmaatschappij. Sindsdien is flink 
geïnvesteerd in nieuwe producten en promo-
tieactiviteiten. De focus lag bij innovatie 
meer op beheersing van de vetinname dan 
op de vleesvrije status van het product. Nieu-
we producten waren onder meer Lamb Style 
Strips, Best of British worstjes onder het 
Chef ’s Selection-merk en een range Simply 
Ad-producten voor in de magnetron.

VS markt vleesvervangers
Het eerste veganistische Quorn-product 
werd in 2012 in de Verenigde Staten geïn-

troduceerd: de eivrije Vegan burger. In de 
VS strijdt Quorn tegen de op soja gebaseer-
de vleesvervangers. Soja-vleesalternatieven 
hadden daar in 2011 een omzet van meer 
dan US$ 660 miljoen, aldus Soyatech, en de 
verkopen stijgen jaarlijks met 2%. Diepge-
vroren producten maken 86% van de pro-
ductcategorie uit. De grootste producent 
van vegetarische producten in de VS is 
Morningstar Farms, een dochteronderne-
ming van Kellogg’s. Kellogg’s is eigenaar 
van belangrijke merken in de vegetarische, 
veganistische en vleesvrije productranges. 
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De VS-markt kent verder merken als Boca, 
Gardein, Amy’s en Tofurky, die naast soja 
gebruik maken van tarwe en groenten. 
Een vleesvervanger op basis van zuivel werd 
in 2005 door FrieslandCampina in Neder-
land geïntroduceerd. Het merk Valess is 
inmiddels ook verkrijgbaar in Zwitserland, 
België en Duitsland en de productrange is 
uitgebreid.


