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E opvallendste ontwikkeling in de 
categorie koelverse maaltijden en 
pizza’s is de opkomst van versmark-
ten en kookunits. Alle servicesuper-

markten hebben horecaconcepten uitge-
rold of ontwikkelen deze. Het aantal 
kookcorners- en maaltijdbalies stijgt. Zo 
opende Dekamarkt World of Food op 3 juni 
in Beverwijk met een pizzabalie, waarbij de 
klant naar wens pizza’s kan laten samen-
stellen, en een sushipaviljoen. Hiermee 

willen supermarkten het onderscheid 
maken, want met alleen een koelvers kant 
-en-klaarassortiment lukt dit niet. 

 Ambachtelijk? 
 Hoogvliet zette in mei zijn eerste Versmarkt 
neer in Hendrik-Ido-Ambacht. Hart vormt 
de verscorner met voorverpakte en verse 
maaltijden en gegrilde producten, inclusief 
een pizzaoven om verse pizza’s af te bak-
ken. Net als bij andere formules vindt er 

maaltijdassemblage plaats. Maaltijdcom-
ponenten en -ingrediënten komen kant-en-
klaar binnen. Ter plekke wordt er vers 
bereid. ‘Ambachtelijk’ noemen de hoofd-
kantoren dit soort activiteiten - een nogal 
pretentieuze betiteling voor het afwerken 
van gemaksproducten, zoals het beleggen 
prefabpizzabodems. Ambachtelijk werken 
is deegstukken bereiden op basis van louter 
toptarwebloem, zout, gist en water met 
inachtneming van lange rijstrajecten. Daar-
bij is het essentieel voor een goede pizza 
dat deze direct vanuit de pizzabol gevormd 
wordt. Voor het maken van zo’n ambachte-
lijke pizzabodem - puur handwerk - bestaat 
in Italië een jarenlange opleiding. De eerste 
supermarkt moet nog opstaan die in dit 
soort opleidingen wil investeren of bakkers 

De trend in maaltijden is ultravers, waarbij de supermarkten 
vaker zelf aan het koken slaan. In maaltijdversierders zit de 
groei in nat. Luxe maaltijdsauzen groeien, maar kanni-
baliseren  op bestaand assortiment.

MAALTIJDTHEATER BARST LOS 
OP DE WINKELVLOER

MAALTIJDEN EN MAALTIJDV
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Bron: GfK Consumerscan mei 2013 – mei 2014
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In maaltijdversierders concentreren 
promoties zich rond droge en natte 
maaltijdmixen.
 Bron: GfK ConsumerScan maart 2013 - 2014

van Italiaans kaliber achter de kachel zet. 
 Geïnvesteerd in opleidingen wordt er 

wel op mbo-niveau. Zo wil Dekamarkt af 
van de uitzendkoks voor zijn kookunits. 
Sinds mei krijgt tien man eigen personeel 
een eenjarige opleiding voor het diploma 
mbo 2. Dit stoomt medewerkers klaar voor 
maaltijdbereiding, voorraadbeheer en 
hygiënisch werken. 

 Groei tomatenconserven 
 Hoogvliet vindt het nog te vroeg om com-
mentaar te geven op de nieuwe Versmarkt. 
Category manager Sander van der Hoeven 
wil wel zijn visie geven op de ontwikkelin-
gen in maaltijdversierders. Hij signaleert 
een trend naar kant-en-klare sauzen. ‘De 
afgelopen jaren groeien de natte maaltijd-
sauzen en een- en tweepersoonsverpakkin-
gen. Droge maaltijdmixen nemen iets aan 
volume af. Zonde, want een droge mix 
biedt kansen vanwege de extra ingrediën-
ten die de consument nodig heeft.’ De con-
sument kiest voor gemak en het aantal klei-
nere huishoudens neemt toe, vervolgt hij. 
‘Daarnaast zijn er steeds meer tweeverdie-
ners, waardoor koken op een lager pitje is 

VERSIERDERS

Bij PLUS Korner in Dommelen 
is een keukenafdeling opgezet. 
Hart is de pizzacorner waar 
wekelijks driehonderd tot vier-
honderd verse pizza’s worden 
bereid.
Ook vleesgerechten als hachee, 
wraps en tagliatelle carbonara 
worden hier bereid. Tussen 
17.00 en 19.00 uur kunnen 
klanten pizza’s in twee minuten laten 
afbakken.
Bernd Korner: ‘Dit is volledig zelf ontwik-
keld, het leuke van Plus is dat dit een keer-
tje mag. Bij de verbouwing wilde ik vanuit 
mijn C1000-bloed een prijssignaal afgeven 
en me aan de bovenkant onderscheiden. 
We hebben sushi opgenomen, er is een 
ambachtelijke bakker bij gekomen en deli-
catessenwinkel Kaatje Jans is in de winkel 

geïntegreerd. Van het pizza-
concept bij Dekamarkt in Sant-
poort was ik direct gechar-
meerd. Moeilijk is het niet. Het 
is assemblage van pizzabodem, 
saus en ingrediënten. De kwali-
teit is veel beter dan een Oet-
ker-pizza of die van Domino’s 
die hier ook zit. Lekker dik én 
bijzonder belegd. De pizza 

tonijn heeft ook gerookte zalm en een 
29 cm-pizza  voor maar € 4,99. De flesjes 
wijn liggen er koud naast, verderop staat 
sla. Voor een tientje ga je weg voor een 
heerlijke maaltijd. Ik wil hier continu 
bezetting op hebben. Er moet altijd wat te 
beleven zijn, dus maken we veel zelf, zoals 
de gebakken kipreepjes voor de pizza. Ik 
heb het steeds beter onder controle. Begin 
2015 willen we kostendekkend zijn.’

Ondernemer Bernd Korner, Plus Korner Dommelen:
‘VOOR EEN TIENTJE EEN HEERLIJKE MAALTIJD’

Nederlanders geven per jaar 
volgens GfK bijna €30 uit aan 
maaltijdversierders. Dit gaat 
voornamelijk op aan droge en 
natte maaltijdmixen. Samen 
maken ze bijna 90 procent van 
de markt uit. Opvallend is de 
populariteit van droge, warme 
sauzen onder ouderen. Dit past 
bij een traditioneler eetpa-
troon. Bij de jongere generatie 
zijn juist de natte maaltijd-
mixen erg in trek. Deze 
consumentengroep neemt 
minder tijd voor koken en kiest 
voor het gemak van relatief 
dure kant-en-klare sauzen. 
Natte varianten hebben bij 
jonge alleenstaanden en 
tweeverdieners absoluut de 
voorkeur boven droge maaltijd-
mixen. De gezinnen zijn juist de 
grootverbruikers van droge 
maaltijdmixen.

Met name in natte warme sauzen is er 
concurrentie van het speciaalkanaal.
 Bron: GfK ConsumerScan maart 2013 - 2014

Tekst:   Vincent Hentzepeter 

Maaltijdmixkeuze 
leeftijdgebonden

PROMODRUK MAALTIJD
VERSIERDERS

SUPERMARKTAANDEEL IN 
MAALTIJDVERSIERDERS
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MAALTIJDEN EN MAALTIJDVERSIERDERS

komen te staan en er minder tijd aan wordt 
besteed.’ Opvallend is de verschuiving naar 
tomatenconserven. ‘De verkoop van basis-
tomatenproducten als blokjes en puree 
groeit fors. Laatstgenoemde is een goed-
koop alternatief gebleken in tijden van eco-
nomische recessie. De categorie tomaten-
conserven groeit al enkele jaren fors 
harder.’ 

 Truff elsaus 
 Uitgebreid koken is een tegenreactie van 
de consument op de gemakstrend. ‘De 
‘thuischef’ is actiever dan ooit, vooral in het 
weekeinde of tijdens bijzondere gelegenhe-
den. Dit biedt kansen voor ons als retailer 
om inspiratie te bieden.’ Het culinaire aan-
bod stijgt tot tevredenheid van Van der 
Hoeven. ‘Gelukkig verschijnen er steeds 
meer bijzondere smaken in het kant-en-
klare maaltijdsauzensegment. Bertolli pas-
tasaus Truffel en Rode peper/Room zijn 
goede voorbeelden. Die toevoeging van 
bijzondere smaken leidt wel tot kannibali-
satie op bestaand assortiment. Zeer succes-
volle en bijzondere introducties zijn er, 
mijns inziens, dit jaar nog niet geweest.’  

De penetratie van maaltij-
den en pizza’s is met 93 
procent hoog te noemen, 
wel zijn er grote verschillen 
in het koopgedrag op 
categorie- en huishoudni-
veau. Binnen maaltijden 
domineert het koelverse 
assortiment. Ze worden 
door huishoudens twee 
keer zo vaak gekocht als 
diepvriesmaaltijden. Een 
Nederlands huishouden 
geeft per jaar bijna €50 uit 
aan verse maaltijden tegen 
slechts €13 voor diepvries. 
De helft van de bestedin-
gen aan alle maaltijden, 
waaronder de conserven, 
en verse en diepvriespizza’s 
gaat naar kant-en-klare 
koelverse maaltijden. 
Huishoudens zonder 
kinderen geven het meest 
uit aan koelverse maaltij-

den. Oudere alleenstaan-
den spannen de kroon met 
€78 op jaarbasis.  Ook 
jonge alleenstaanden 
kiezen relatief vaak voor dit 
gemak. In de pizzacatego-
rie is het aandeel ‘vers’ nog 
altijd klein. Volgens GfK 
staan tegenover elke 
verkochte verse pizza tien 
diepvriespizza’s.
In de penetratie is een 
generatie-eff ect te zien. 
Jongere consumenten en 
gezinnen zijn grote 
pizza-eters. Ouderen blijven 
fors achter. Bij pensioenge-
rechtigden met een 
beperkt inkomen blijft de 
penetratie van diepvriespiz-
za’s steken op 47 procent. 
Bij gezinnen met kinderen 
ligt dit rond de 85 procent. 
Net als bij maaltijden zijn 
de alleenstaanden niet de 

big spenders, maar geven 
zij wel relatief het meest uit 
aan pizza’s. Oudere 
alleenstaanden kopen 
opvallend veel verse pizza’s, 
bijna twee keer zo veel als 
normaal. Bij jongere 
alleenstaanden geldt dit 
zowel voor diepvries- als 
verse pizza’s. De gezinnen 
kopen juist heel weinig 
verse pizza’s. Logisch te 
verklaren uit de hoge 
stuksprijs, waardoor deze 
huishoudens voor de 
voordelige diepvriespizza 
gaan. De maaltijd in blik en 
het maaltijdpakket zijn niet 
aan ouderen besteed. Hier 
zijn de voornaamste kopers 
de jongere alleenstaanden, 
tweeverdieners en 
gezinnen die eerder kiezen 
voor de buitenlandse 
keuken.

Maaltijdkopers en pizzakopers

De supermarkt laat in de maaltijdenmarkt 
slechts een paar kruimels over voor andere 
kanalen. 
 Bron: GfK ConsumerScan Panel mei 2013 - mei 2014

Eén op de drie à vier maaltijden en pizza’s 
worden met korting verkocht.
 Bron: GfK ConsumerScan maart 2013 - 2014
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