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theMa: kant-en-klaar

Kant-en-klaar  
op de gezonde toer
ondanks dat gemak wereldwijd de belangrijkste drijfveer is voor 
de ontwikkeling van kant-en-klaarmaaltijden, vormt gezondheid 
een belangrijke tweede motief. Meer dan een derde van de 
kant-en-klaar introducties heeft een gezondheidspropositie, 
noteerde innova Market insights.

De Verenigde Staten (VS) heeft de groot-
ste markt voor kant-en-klare producten, 
maar het hoogste aantal introducties 
vindt plaats in Europa waar de variatie in 
landen en keukens een rol speelt. Europa 
zorgde voor bijna de helft van de intro-
ducties in 2012, de snelgroeiende Aziati-
sche markt bracht 23% van de introduc-
ties op de markt en de VS net iets meer 
dan 12%. De introducties variëren geo-
grafisch gezien. Europa is sterk in hoofd-
maaltijden, maaltijdpakketten, pizza’s, 
aardappelproducten en salades, de VS is 
sterk in pizza’s en Azië is koploper in pas-
ta, noedels en rijstgerechten met meer 
dan 30% voor deze categorie vergeleken 
met de 23% van de gehele sector.

Diepvries
De wereldwijde markt voor kant-en-klare 
maaltijden is complex en gefragmenteerd, 
bestaande uit een groot netwerk aan leve-
ranciers die de brede range aan producten 
mogelijk maken. Ook het hoge marktaan-
deel van huismerken, vooral in Europa, 
maakt deze markt complex. De diepvries-
markt is binnen het kant-en-klaarseg-
ment het grootst, gevolgd door gekoelde 
maaltijden. 
Sommige onderdelen zijn meer geconcen-
treerd dan andere zoals de Amerikaanse 
markt voor diepvries kant-en-klaarmaal-
tijden. Deze wordt gedomineerd door de 
multinationals Nestlé, ConAgra en Heinz. 
Het afgelopen jaar is de concentratie nog 

De markt voor kant-en-klaar heeft vooral 
in Europa een klap gekregen van het 
paardenvleesschandaal begin 2013. De 
eerste reactie van de consument was om 
dit soort maaltijden niet meer te consu-
meren ondanks de pogingen van de retail 
en de voedingsmiddelenproducenten om 
het vertrouwen te herstellen. Hoe de 
markt op lange termijn zal herstellen is 
nog niet duidelijk. Voordat het schandaal 
uitbrak begin 2013, waren de vooruitzich-
ten redelijk positief. Ondanks moeilijke 
deelmarkten in sommige delen van de 
markt, werden er door een grote vraag 
steeds nieuwe producten geïntroduceerd. 
Innova Market Insights noteerde evenveel 
introducties in 2012 als in 2011 en 2010 
op het gebied van kant-en-klare maal- 
tijden en makkelijk klaar te maken  
maaltijden met een beperkte hoeveel- 
heid ingrediënten. 

Definitie kant-en-klaar
Innova hanteert een brede definitie voor 
de kant-en-klare markt. Behalve kant-en-
klare maaltijden vallen daar ook onder: 
maaltijdpakketten, pizza’s, bereide en 
gewone pasta, noedels, aardappelproduc-

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  
productintroducties samengebracht. De 
database bevat productfoto’s, fabrikant-  
en merknaam en een complete ingrediën-
tenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder 
meer trendanalyses, downloaden van 
trendrapportages van productcategorieën 
en e-alerts om online de mondiale ontwik-
kelingen in productvernieuwing te volgen.

ten, klaargemaakte salades, rijst, sandwi-
ches en andere maaltijdcomponenten. 
Pasta en noedels waren verantwoordelijk 
voor meer dan 40% van de introducties in 
2012. Kant-en-klare maaltijden en rijst 
zorgden elk voor 10%. Maaltijdpakketten 
vertegenwoordigden slechts 1% van de 
introducties, sandwiches 5%. 
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verder toegenomen. Unilever verkocht in 
2012 zijn Noord-Amerikaanse diepvries-
maaltijdendivisie met merken als Bertolli 
en PF Chang aan ConAgra. Deze multi-
national kocht ook de private label  
specialist Ralcorp begin 2013. 
Heinz is vooral groot in diepvriesmaaltij-
den van het merk Weight Watchers. Begin 
dit jaar namen Warren Buffett’s Berkshire 
Hattaway en een private equity bedrijf 3G 
Heinz over voor het recordbedrag van 28 
miljard dollar (€21 miljard).
In Europa is de diepvriesmarkt de laatste 
jaren ook geherstructureerd. Unilever 
heeft zich uit deze markt teruggetrokken 
door Birds Eye in het Verenigd Konink-
rijk en Iglo op het vasteland van de hand 
te doen. De Birds Eye Iglo Group van pri-
vate equity groep Permira is Europees 

Het gebruik van deze claims wordt al 
gebruikt op 60% van de kant-en-klaar-
maaltijden in de VS. Dit geldt niet alleen 
voor de maaltijden van Weight Watchers, 
maar ook meer algemene maaltijden gaan 
voor de gezondheidsboodschap van min-
der calorieën, minder vet, minder zout, 
meer eiwit en meer groenten. De claim 
‘minder vet’ (5%) is wereldwijd het popu-
lairst, gevolgd door minder calorieën 
(1%) of voor gewichtsmanagement (1%). 
Als alleen naar de VS wordt gekeken, zijn 
producten met dit soort claims nog veel 
populairder. Op deze markt staan deze 
claims op 16% van de kant-en-klare 
introducties. De hoge aantallen obese 
mensen en de sterk ontwikkelde markt 
voor verwerkt voedsel is de reden voor de 
sterke focus op gezondheid en gewichts-
management in Amerika.

Better for you
De drie grote spelers in diepvriesmaaltij-
den hebben alle ‘better for you’-merken op 
de markt. Nestlé heeft Lean Cuisine, de 
marktleider vóór Weight Watchers Smart 
Ones van concurrent Heinz. ConAgra 
komt op de derde plaats met het merk 
Healthy Choice. Deze drie merken zorgen 
voor 40% van de totale single-serve (maal-
tijden voor één persoon) markt in de VS, 
de belangrijkste groep voor better for you-
producten. Uit onderzoek blijkt dat 68% 

Fleury Michon introduceerde een reeks kaas-

concepten onder het merk vraiment. Daarnaast 

ontwikkelde het een nieuw concept met de naam 

l’esprit Frais. Dit concept bestaat uit een reeks  

warme en koude maaltijden in een verpakking met 

een doorzichtig deksel zodat de consument de  

ingrediënten duidelijk kan zien.

pasta en noedels 

waren verantwoorde-

lijk voor meer dan 

40% van de  

introducties in 2012.

marktleider in diepvriesmaaltijden. 
Grootste concurrent is Findus, in bezit 
van Lion Capital. Beide bedrijven hebben 
het afgelopen jaar te maken gehad met 
financiële onzekerheid over de toekomst. 
Findus was ook direct betrokken bij het 
paardenvleesschandaal dat meer proble-
men veroorzaakte. 

Gezondheidsclaims
Ondanks dat gemak de belangrijkste 
drijfveer voor productontwikkeling is, 
neemt gezondheid een belangrijke tweede 
plaats in. De meeste gezondheidsclaims 
zijn zachte claims zoals weinig calorieën, 
natuurlijk, biologisch. Soms worden har-
dere claims gebruikt zoals ‘verrijkt met 
vitaminen en mineralen’, gewichtsma-
nagement, goed voor het hart. 
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in 2012 af met 8% en de bijbe-
horende opbrengsten met 12%. 
Fleury Michon introduceerde 
een reeks kaasconcepten onder 
het merk Vraiment. Daarnaast 

ontwikkelde het een nieuw concept met 
de naam L’Esprit Frais. Dit concept 
bestaat uit een reeks warme en koude 
maaltijden in een verpakking met een 
doorzichtig deksel zodat de consument de 
ingrediënten duidelijk kan zien.

Groei
Afgezien van het paardenvleesschandaal 
in Europa zal de markt voor kant-en-
klaar blijven groeien. De verwachting is 
dat een jaarlijkse groei van 3 tot 4% 
wereldwijd voor de komende vijf jaar 
mogelijk is. Ondanks de dominantie van 
Europa en de VS op deze markt, zal de 
Aziatische markt de komende jaren het 
snelst groeien. De traditionele voorkeur 
voor zelfgekookte maaltijden daalt bij 
Aziaten door de stijgende inkomens,  
toename van vriezers en magnetrons, de 
snelle penetratie van de moderne wester-
se retailformats en de groeiende populari-
teit en beschikbaarheid van verwerkte 
gemaksvoeding.

• Martijn Kesseloo •

M. kesseloo is marktanalist bij innova Market 

insights, 026-3192006, martijn@innovami.com

van de Amerikaanse huishou-
dens deze producten koopt en 
geïnteresseerd is in gezond-
heidsclaims zoals een hoog 
eiwitgehalte, een hoog vezel en 
groentegehalte, net als laag zout, vet en 
calorisch gehalte.
In West-Europa is een laag vetgehalte, 
weinig calorieën en gewichtsmanagement 
van belang bij 9% van de introducties, 
hoewel dit varieert tussen de landen, met 
het Verenigd Koninkrijk als koploper. 
Daar is het Weight Watchers merk groot, 
zowel in het diepvriessegment als in de 
gekoelde maaltijden. Het is het leidende 
merk in beide sectoren, maar alle private 

label merken tezamen beslaan het groot-
ste deel met 50% in de diepvriesmaaltij-
den en meer dan 90% in de gekoelde 
maaltijden. 
Weight Watchers is ook verkrijgbaar in de 
rest van Europa, waaronder Frankrijk en 
Duitsland. In Duitsland is de markt voor 
gekoelde maaltijden relatief onderontwik-
keld, het Oostenrijkse bedrijf Gastina 
(onderdeel van de Zwitserse Migros 
Groep) produceert in dat land een range 
gekoelde maaltijden.

Gekoelde maaltijden
De belangrijke groeimarkt van de Franse 
gekoelde maaltijden lijkt de afgelopen 
jaren af te vlakken. De verkoop van indi-
viduele maaltijdboxen met een verpak-
king die lijkt op de etnische takeaway 
maaltijden compleet met vorken, bereikte 
een waarde van meer dan €100 miljoen in 
de bijna €700 miljoen grote markt in 
2011. Ondanks indicaties dat de snelle 
groei van deze markt over is, bleef Innova 
productactiviteit meten in 2012 door 
marktleiders Sodebo, Lustucru en Fleury 
Michon die de markt nieuw leven probe-
ren in te blazen. Het verkoopvolume nam 

Naar een gezondere voeding
De overheid stimuleert bedrijven om hun productaan-
bod gezonder te maken. Dat kan door minder zout, 
(verzadigd) vet of suiker in levensmiddelen te verwer-
ken. Op het middagsymposium ‘Naar een gezondere 
voeding’ op 12 november in Oegstgeest, georgani-
seerd door VMT en zustermerken Voeding Nu en Food 
Hospitality, wordt ingegaan op de vraag wat bedrijven 
doen om het aanbod van de Nederlandse levensmid-
delen te verbeteren. Wat komt er (technisch) allemaal 
bij kijken? En is er een voedingskundige noodzaak om 
het aanbod aan te passen?  
Meer informatie en inschrijven:  
www.vmt.nl/jaarprijsgoedevoeding

‘ De VS heeft de grootste 
markt voor kant-en-klare 
producten’

nestlé is een van de drie grote spelers in ‘better 

for you’-diepvriesmaaltijden met lean Cuisine. Fo
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