
Verschillende categorieën met exoten
Edwin Janssen, Bud Holland

De markt voor exoten kan worden 
onderscheiden in drie verschillende 
categorieën. “De eerste categorie 
zijn de zogenaamde bulkexoten,” 

vertelt Edwin Janssen van Bud Holland. 
“Dit zijn de al jaren bekende producten 

als mango’s, ananas ,avocado’s, etc. 
en die het hele jaar rond goed beschikbaar 

zijn. Een tweede categorie die we kunnen 
onderscheiden zijn de meer speciale exoten 
die jaarrond beschikbaar zijn als carambola, 
mangistan, ramboetan, kumquats, vijgen en 
jonge kokosnoten om er maar een paar te 

noemen . Deze producten waren ongeveer 
5 jaar geleden nog veel minder bekend 

maar zijn al steeds vaker terug te vinden 
in de supermarkt en bij discounters naast 
de feestdagen.

“De laatste categorie bestaat uit de 
echt bijzondere exoten die we kunnen 

onderscheiden en die vaak alleen 
gedurende de feestdagen in sommige 

schappen te vinden zijn, maar meestal 
niet in de retail. Veel van deze 

nicheproducten hebben wij 
of jaarrond, of tijdens het 

seizoen in ons assortiment 
. Zoals de Yuzu, een citrus 
die gebruikt wordt in de 
keuken. Zwarte mais , 
sapodilla , salak, Myoga 

en Jackfruit zijn ander 

voorbeelden van 
bijzondere exoten. 
Dit zijn de producten 
waar de echte hobby- 
en professionele koks 
speciaal naar op zoek 
gaan bij de kerst. Het is 
echter nog niet te zeggen 
welke van deze bijzondere exoten 
een verrassing kan gaan worden tijdens 
deze kerst.”

Edwin ziet nog niet direct een 
groei van het biologische areaal in 
de 2e en 3e categorie exotische 
fruitsoorten. “Daarvoor zijn de 
volumes gewoon veel te klein op de 
markt. Bij de bulkexoten komen er wel 
steeds meer biologische alternatieven 
op de markt maar echt voor de kleine 
producten waarbij we samenwerken met 
kleine telers is dat nog niet het geval. Dat heeft 
ook “nog” geen meerwaarde voor de telers. 
Wel proberen we het GlobalGAP-
certificaat te verkrijgen voor deze 
kleinere telers, om uiteindelijk 
alles gecertificeerd te hebben, 
maar dan moeten de kosten 
wel beheersbaar zijn.

e.janssen@bud.nl

Limes
Efrain Saucedo Nuñez, Fruta Del Huerto 

De core-business van Fruta del Huerto uit Breda is limes. “We importeren 
niet alleen maar hebben ook een eigen teelt in Mexico met bijbehorend 
pakstation en productielijn,” vertelt Efrain Saucedo Nuñez, eigenaar 
van het bedrijf. “Met onze partner telen we zowel limes voor de 
Europese als voor de Amerikaanse markt. Hoewel Mexico een 
jaarrond productie heeft van limes, verschuift de piek in december 
naar Brazilië en Colombia. In januari verwacht ik dat het vooral 
Brazilië is die de markt domineert.”

Eind november stond de markt voor limes wat onder druk. “Het 
seizoen in Brazilië liep wat achter door regenval,” vertelt Efrain. 
“Hierdoor waren er veel kleinere maten limes op de markt maar 
was de markt voor de grote formaten weer erg goed. Ondanks 
dat limes jaarrond beschikbaar zijn en ook veel in de zomer worden 
geconsumeerd blijft het toch een typisch kersproduct en verwacht ik 
dat de vraag in december weer gaat toenemen.”

Naast het conventioneel product heeft Efrain ook biologische limes in 
het assortiment. “Volgend jaar willen we ook de eerste eigen teelt van 
biologische limes aanbieden op de markt. Vooral op de Amerikaanse markt 
is de vraag naar bio groot.”

Efrain@frutadelhuerto.com
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onder de

kerstboomExoten 

Begin december, Sinterklaas 
was nog niet op zijn stoomboot 

naar Spanje gestapt of de meeste 
mensen tuigden de kerstboom 

al op. Met een paar vrije dagen 
in het verschiet wordt er dan al snel 

geëxperimenteerd in de keuken met 
speciale producten. Verse kruiden en 
bijzondere paddenstoelen worden al 
snel ingeschakeld om een bijzondere 
indruk te maken op de schoonfamilie. 
Familie is vaak moeilijk te imponeren en 
daar komt het exotisch fruit om de hoek 
kijken. Eens zien of ze dat merken, de 

carambola of de smaak van yuzu in 
het dessert. Anders is het altijd leuk 

om te zien hoeveel exoten ze 
herkennen in de fruitsalade. 

(TD)


