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roducent van koelverse aardappelproducten 

Peka Kroef kent de laatste jaren een sterke focus 

op de retail in Europa. En met succes. De ontwik-

kelingen en innovaties in meerwaardeproducten zijn 

niet onopgemerkt gebleven. De omzet groeit tegen de 

stroom in en de nominatie voor Industributie lijkt dan 

ook geheel op zijn plaats. Peka Kroef is steeds meer 

pionier in productontwikkeling. Salesmanager retail 

Peter van Riessen en marketing manager Ellen Gielen 

over de ambitie om de categorie fors te laten groeien.  

Van aardappelverwerker tot innovator in 
margerijke gemaksproducten voor het 
versschap. De overgang die Peka Kroef 
doormaakt wordt door de retail omarmd.  
Peter van Riessen: “Peka Kroef is van ouds-

her sterk gericht geweest op industrie en foodservice, maar richt 
zich nu ook steeds meer op de retail. In de stroom van verschil-
lende consumentenwensen wordt door de retail steeds meer van 
ons verlangd. Sinds een jaar of twee zijn we druk met het stevig 
uitrollen van die aanpak.” Ellen Gielen: “Daarnaast zijn we drie 
jaar geleden met het merk Peka breder op de markt gekomen, 
ondersteund door een verdere investering op categorievisie en 
consumentenonderzoeken. Voorheen produceerden we voorna-
melijk private label, maar sinds 2011 zetten we ook sterk in op 
het merk Peka. Daarmee hebben onze gesprekken met de retai-
lers gelijk veel meer diepgang gekregen. Peter van Riessen en 
collega José Voss spreken niet meer eens per jaar, maar voeren 
nu regelmatig gesprekken over de plannen voor de categorie.”
Van Riessen: “Koelverse aardappelproducten vormen een mar-
gerijke categorie, het biedt de consument vers en gemak. Elke 
retailer heeft vers als focus, en nu we het vertrouwen hebben ge-
wonnen omarmen ze onze plannen. Dat komt onder andere tot 
uitdrukking in onze nominatie voor de Industributie Trofee.”
Het lijkt allemaal logisch, maar de snelle en sterke opkomst 
van Peka Kroef de laatste jaren is opmerkelijk. Natuurlijk heeft 
het familiebedrijf ruim 45 jaar ervaring in de verwerking van 
koelverse producten, en - in private label - de goede samenwer-
king met de retail. Belangrijk zijn de contacten in de Europese 
foodservice, waar Peka Kroef veel feedback krijgt van de eindge-
bruikers in de keukens. Veel van de innovaties die nu worden 
ingezet voor de retail, zijn ontstaan in die samenwerking met 
foodservice. Daarnaast helpt het dat de positie van category-
leader in koelverse aardappelproducten nog niet was geclaimd. 
Van Riessen: “Heel makkelijk was het ook weer niet, de positie 
die we nu hebben bereikt heeft veel energie gekost, en kost het 

ons nog steeds. Categorymanagers in agf zijn doorgaans erg druk 
met alle onbewerkte groente. Voor het stuk  panklaar blijft vaak 
te weinig tijd over. Dat maakt de behoefte aan een betrouwbare 
servicepartner zo verklaarbaar.” Gielen: “Peka Kroef is juist de 
partij die is gaan pionieren in die markt voor koelverse aardap-
pelproducten voor foodservice, en die markt heeft ontwikkeld. 
Daarnaast lopen er natuurlijk al heel lang goede contacten 
met de retail, door onze leveringen in private label. Doordat 
onze leveringsbetrouwbaarheid erg hoog is, is het vertrouwen 
sterk gegroeid.” Van Riessen: “De vershandel kent een enorme 
dynamiek, met sterk wisselende verkopen, afhankelijk van het 
weer. Met de complexiteit binnen onze productiebedrijven doen 
we er alles aan om altijd uit te leveren. Met een score van 99,8 in 
leveringsbetrouwbaarheid  doen we het erg goed.”

Daarnaast investeert Peka Kroef sterk in shopper-onderzoek. Zo 
blijkt dat, ondanks de populariteit van rijst en pasta, de aardap-
pel nog steeds voor het merendeel van de avondmaaltijden de 
basis is. Koelvers zorgt daarin voor variatie, marge en verdere 
marktgroei. De koelverse aardappelmarkt beslaat ruim 20 pro-
cent van het totale aardappelverkoop-volume in vers, in omzet 
is dit zelfs 40 procent van het totaal. Voor variatie, inspiratie en 
verdere groei biedt Peka verschillende nieuwe concepten, zoals 
het panklare wokconcept Tombino’s, Chiliano’s en Pippino’s, 
en de rolls voor aardappelgratin en rosti. Gemaksproducten 
waarmee de consument thuis uit eten gaat, ondanks dat er door-
deweeks weinig tijd voor koken is. Innovaties uit de foodservice, 
die nu in de retail een grote toegevoegde waarde bieden. Deze 
innovaties liggen onder Peka-merk in het schap, maar ook in pri-
vate label biedt Peka de retail veel waardevolle toevoegingen om 
het koelversschap compleet te maken en flink te laten groeien. 

AD
VE

RT
O

RI
AL

P

Peka Kroef zet in 
op groei in koelvers

Salesmanager retail Peter van Riessen en marketing manager Ellen Gielen.


