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Extra aandacht voor de aardbeien bij Claessens

Het aantal handelaren in de AGF-sector, die nog een kerstshow 

organiseren voor hun klanten, lijkt elk jaar af te nemen. Publiek dat 

van ver moet komen, producten die tegenwoordig toch een jaarrond 

verkrijgbaar zijn en tijdgebrek zijn vaak genoemde redenen om een 

eind aan de show te maken. 

Postuma AGF organiseerde echter na 

twee jaar weer een kerstshow voor 

haar klanten. “De kerstshow is niet zo oud 

als je zult denken,” vertelt Sjoerd Postuma 

tijdens de aanloop naar de kerstshow. “We 

begonnen zo’n tien jaar geleden met de eer-

ste show en hebben er een beetje een tradi-

tie van kunnen maken. We hebben nu een 

onderbreking gehad van twee jaar omdat 

we bezig waren met een verhuizing. Dit 

jaar zijn onze klanten uitgenodigd voor een 

kerstshow en dit keer voor het eerst in ons 

nieuwe pand in IJsselmuiden.”

Het programma voor de kerstshow bij Pos-

tuma laat vooral de klanten de ruimte om 

elkaar te ontmoeten en te netwerken met 

elkaar. “Daarnaast willen we enkele nieuwe 

producten in het licht zetten en de klanten 

inspiratie meegeven voor bij de kerstdagen. 

Gezelligheid is vooral belangrijk en we gaan 

een beursachtige setting vermijden. We 

laten alleen onze eigen acties zien en doen 

geen stands voor andere leveranciers. Daar 

ligt namelijk niet de focus op bij ons.”

“Verse kruiden, paddenstoelen en exotisch 

fruit gaan het weer traditioneel goed doen,” 

vertelt Sjoerd. “Ik verwacht veel luxe en lek-

ker veel bij de feestdagen en de hardlopers 

hebben we momenteel al aanwezig in het 

assortiment. Op het moment kan ik verder 
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weinig zeggen over hoe het gaat lopen, daar 

is het nog te vroeg voor. Het is ook een beet-

je afwachten wat de foodpackers gaan doen 

en wat er online allemaal gaat gebeuren. 

We kunnen in ieder geval rekenen op druk-

ke dagen bij de kerst en die vallen voor ons 

mooi dit jaar.”

DE QUIZ
“Naast de traditie van de kerstshow bij Pos-

tuma hebben we voor het eerst dit jaar de 

uitreiking van de AGF-specialist van het 

jaar en ook de medewerker van het jaar. 

In samenwerking met ADN worden op 

de kerstshow in 2 sessies de wedstrijden 

gehouden van deelnemers die naar aanlei-

ding van de Wiliewortel app worden gese-

lecteerd. Diegene met de meeste kennis 

over groenten en fruit gaat met eeuwige 

roem en twee kaartjes voor de Sail-Amster-

dam naar huis.

De quiz is gebaseerd op onze Willie Wor-

tel-app en wordt gepresenteerd door 

Marco Dijkema van ADN.  De Willie Wor-

tel app is een applicatie voor  de nieuwste  

manier van opleiden  van specialisten en 

hun medewerkers  in de AGF-handel die dit 

jaar in april werd gelanceerd door Postuma 

AGF. Deze kerst gaan we dus kijken welke 

ondernemer en medewerker het meest 

heeft opgestoken van de scholingsapp. en 

zich dan ook tot specialist- en medewerker 

van het jaar mag noemen.”

BELGIË
In België zijn de kerstshows ook niet zo tra-

ditioneel als gedacht. Bij groothandel Claes-

sens zijn de Opendeur Winterdagen aan het 
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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-

certifi caat te verkrijgen voor deze 

kleinere telers, om uiteindelijk 

alles gecertifi ceerd 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
23

AGF Primeur  12   •  Exoten  •  2019

22 AGF Primeur  12   •  Exoten  •   2019

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)(TD)
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N o t e n  e n  z u i d v r u c h t e n

De noten en zuidvruchtenbranche heeft aan aandacht geen gebrek. 

Primeur sprak vier notenhandelaren en noteert dat het de noten- en 

zuidvruchtenbranche goed gaat. Door de toegenomen focus op 

gezondheid en plantaardige voeding, neemt de vraag naar noten toe. 

De donkere periode aan het einde van 

het jaar blijkt bij uitstek de periode 

om noten en gedroogd fruit te eten. Hoewel 

producten als cashewnoten, studentenha-

ver, abrikozen en dadels de hoofdmoot van 

assortiment vormen, vult de notenhande-

laar zijn voorraad steeds vaker ook met 

artikelen als superfoods, artikelen zonder 

toegevoegd suiker, gevriesdroogde vruch-

ten of glutenvrije granola. 

IN DE LIFT
Het gezondheidsaspect speelt een rol bij de 

populariteit van noten en gedroogd fruit, 

meldt Laurent la Morella van Lorre NV – 

gespecialiseerd in het leveren van noten, 

gedroogde vruchten en diverse specialitei-

ten. “Het zit in de lift. Een handjevol noten 

per dag is heel goed voor de afwisseling en 

voor het algemeen welzijn.” De superfoods 

hebben ook hun invloed. “Die worden veel 

gebruikt voor yoghurts en bewijzen hun 

effecten, vooral op gezondheidsniveau.” Hij 

observeert dat de producten meer bekend 

zijn bij het publiek dan 10 jaar geleden het 

geval was. Doordat consumenten meer rei-

zen en door buitenlandse invloeden, mogen 

schaal- en zuidvruchten zich verheugen in 

een toenemende bekendheid. “Zij worden 

door iedereen gekend en geapprecieerd.” 

PUUR
Laurent stelt vast dat het de pure noten en 

gedroogd fruit zijn die het meeste succes 

hebben. “De hardlopers zijn altijd studen-

thaver, notenmix, alle natuur-noten, pijn-

boompitten, abrikozen, vijgen en dadels. 

Alles wat toegevoegd is of een coating heeft 

zoals bijvoorbeeld pindanootjes geroosterd 

en gezouten en chocolade artikelen wor-

den minder verkocht omdat het minder 

gezond is.” Lorre verkoopt haar producten 

onder de merknaam Bingo Nuts aan groot-

handels en marktkramers en onder private 

label aan de retail. “De vraag naar noten en 

gedroogd fruit stijgt, dus groeien alle cate-

gorieën,” aldus Laurent. Hoewel er op het 

einde van het jaar traditioneel veel noten 

OP U ALS TROUWE KLANT

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN

& EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Go nuts! 
Aandacht voor 
gezondheid 
drij�  vraag 
naar noten

en gedroogd fruit worden gegeten omdat 

het kouder is en omdat er geen zomerfruit 

is, heeft Lorre geen specifiek kerst-assor-

timent. “De klant vraagt daar niet naar. 

Vroeger waren er meer seizoenen. 90 

procent van de artikelen zijn het hele 

jaar rond verkrijgbaar, dus wordt er 

niet speciaal wat meer gedaan voor 

Kerst. Overal zie je dat wat wegvallen. 

Het is niet zo dat de mensen zeggen: 

“Nu is het feest, nu gaan we noten kopen. 

Als mensen zin hebben in noten of dadels, 

dan kopen ze die.” 

BIO DADELS
Dit jaar voegde Lorre verse bio medjool 

dadels toe aan het assortiment. Laurent 

geeft aan dat medjool dadels in tegen-

stelling tot bonbon dadels – die vers en 

niet gedroogd zijn en een zeer sappige en 

specifieke smaak hebben – veel langer 

houdbaar zijn. “De medjool dadel is iets 

droger, maar nog steeds mals en is maan-

denlang te bewaren.”  Dadels betrekt Lor-

re uit Zuid-Afrika, Israël en Jordanië om 

een alternatief voor product uit Israël te 

kunnen bieden. Dit jaar kwam het seizoen 

wat later op gang dan gebruikelijk. “Door-

dat de temperatuur in de maanden maart 

en april te laag was, konden de dadels zich 

niet ten volle ontwikkelen.  Deze achter-

stand hebben ze nooit kunnen inhalen met 

een latere oogst als gevolg.” Het heeft zijn 

invloed op de maat van de dadels. “Doordat 

de dadels langer aan de boom hangen, zijn 

ze ook groter en zijn er veel minder kleine 

maten beschikbaar. Dat maakt dat het wel 

een goed jaar is, maar dat de gemiddelde 

prijs over heel het volume wat hoger gaat 

liggen.” 

GEZONDE GROEI

Laurent ziet zeker kansen voor de verdere 

ontwikkeling van de productcategorie en 

verwacht een normale, gezonde groei. “De 

media is continu met kookprogramma’s 

bezig, noten horen erbij en mensen weten 

dat het gezond is. Ik denk dat het gewoon 

vanzelf gaat. Ik verwacht geen spectacu-

laire groei, maar zeker ook geen terugval.” 

Toch zijn er altijd ook andere aspecten die 

een rol kunnen spelen. Hij observeert dat 

politiek heel veel invloed kan hebben op 

prijzen en afnames in alle groenten en fruit. 

Als voorbeeld noemt hij pistache noten uit 

Iran. “Die werden vroeger veel gebruikt ter-

wijl er nu vooral pistache uit de VS wordt 

gebruikt ook omwille van aflatoxine maar 

ook vanwege het politieke klimaat. Dat is 

iets dat kan soms een rol spelen,” besluit 

Laurent. 

GEFUNDEERD ADVIES

Ook Marieke Rietsema van Delinuts obser-

veert dat veel mensen bezig zijn met een 

gezonde levensstijl. “Daar passen noten 

heel goed bij.” Delinuts brengt met voe-

dingskundigen de specificaties van de pro-

ducten in kaart en daarbij wordt gekeken 

Bij Lorre hebben prute noten 

en gedroogd fruit het meeste succes

Dadels zijn één van de hardlopers in het 

assortiment van Lorre NV

De aanbeveling van het voedingscentrum is om 

dagelijks een handvol noten te eten. Foto Delinuts

Our cashew nuts will give

your taste buds a treat!

Available from February 2020.

Projected to process 5,000 tonnes annually, 

our cashew processing factory has 20T/day capacity.

To all our customers and partners, we say a 

big thank you for your continued support. 

Available in 25kg, 226g, 113g

The Farmforte team wishes you prosperity 

throughout the coming year. 

Have yourselves a Merry Christmas.
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Kerst is bij uitstek het moment voor de retailers om zich aan klanten te 

binden. Commercials die de gevoelige snaar raken en een winkel vol 

producten en bijbehorende inspiratiemagazines om als consument 

eens fl ink uit te pakken met kerst. Welke rol spelen groenten bij 

de supers? Colruyt Group, Carrefour, Albert Heijn, Delhaize en Plus 

vertellen over hun kerstconcepten waarbij vooral opvalt dat de 

Nederlandse supermarkten volop doorontwikkelen in verspakketten en 

de Belgische supermarkten daar niet mee bezig zijn en meer de focus 

op smaak hebben.

“Colruyt Group heeft een uitgebreid 

en gevarieerd feestassortiment, 

een bron van informatie met tips & tricks 

voor de klanten, beenhouwers die op maat 

bestellingen maken, wijnadviseurs en een 

kookteam dat ter beschikking staat van de 

klanten… Met nog eens speciale feestpro-

ducten en verschillende initiatieven speelt 

Colruyt in op verschillende hedendaagse 

trends en verwachtingen van de consu-

ment. Dit doen we aan de hand van onze 

verschillende winkelformules met onze 

eigen kenmerken. Een van deze trends zijn 

groenten in de hoofdrol. Aan tafel krijgen 

verse producten steeds meer voorrang. 

Verse vergeten groenten, zoals pastinaak, 

aardpeer en zoete aardappel, doen het 

extra goed tijdens de feesten”, vertelt Yana 

Morren van Colruyt Group. De trend ver-

taalt zich naar de verschillende winkelfor-

mules Colruyt Laagste Prijzen, ambachte-

lijk Cru,  Spar Colruyt Group en Bio-Planet.

COLRUYT LAAGSTE PRIJZEN 

Groenten zijn zeer belangrijk in deze peri-

ode voor de laagste prijzen formule van 

Colruyt. “Niet alleen als aperitief, garnituur, 

soep, side- dish, kunnen ook een vegeta-

risch/vegan alternatief zijn maar evengoed 

te verwerken in desserts. We eten als Belg 

nu eenmaal te weinig groenten en zouden 

hier dus nog een inhaalbeweging kunnen 

doen”, aldus Yana. Eerste prio van Colruyt is 

om klanten te voorzien van voldoende volu-

me dat kwalitatief in orde is. “Klanten moe-

ten al hun aardappelen, groenten en fruit 

kunnen kopen, dus Colruyt zorgt dat de 

logistiek ketting goed geolied draait.” Col-

ruyt merkt al enkele  jaren een sterke trend 

in kant-en klaar, en ook met eindejaar. Yana: 

“Het assortiment past zich daaraan aan 

met: versneden groenten in verschillende 

soorten en nieuw is een feestelijke slabowl; 

gemakkelijk maar zo helpt Colruyt richting 

kant-en-klare groenten op de kersttafel.” 

Voor wie zelf wil koken heeft Colruyt de 

website colruyt.be/lekkerkoken en in een 

speciale menugids voor eindejaar waar het 

Colruyt kookteam volledige feestmenu’s 

ook voor klanten met een specifieke behoef-

te en ook geheel vegetarische menu’s voor-

ziet. “De feestrecepten zijn gebaseerd op de 

klassiekers die nog altijd het belangrijkste 

zijn: witloof, champignons, vergeten groen-

ten, kolen en rauwkost. We bieden ook 

mini-groenten aan, deze zijn speciaal en 

leuk voor eindejaar. Jaar naar jaar zien we 

de verkopen stijgen van deze mini’s, vooral 

ook omdat het aanbod vergroot waardoor 

we meer kunnen aanbieden. Maar het blijft 

natuurlijk wel niche en niet het grootste 

volume.” 

Met kerst zijn de klassieke fruitsoorten zijn 

dan wat minder in trek en worden vooral 

vervangen door de exoten waar Colruyt 

zijn aanbod in de laatste 2 weken uitbreidt 

met extra referenties zoals de tamarillo, 

ananaskers, etc. Volgens Yana zijn ook de 

andere exoten en klein zacht fruit op dat 

moment zwaar in trek. 

Het uitgebreide assortiment voor de 

feestweken voor OKay komt in grote lij-

nen overeen met dat van Colruyt Laagste 

Prijzen (CLP). De keten ziet een meer-

verkoop in het assortiment champig-

nons, witloof, vergeten groenten, mini 

groentjes en verse kruiden. “In het 4° 

gamma assortiment volgen we gemeen-

schappelijk met CLP de salad-bowl met 

eetbare bloemetjes. Daarnaast kennen 

in de rayon 4° gamma de aardappelbe-

reidingen een gevoelige meerverkoop, 

zoals klassieke aardappelpuree,  spina-

ziepuree, preipuree, kroketten, kriel-

tjes, schijfjes, aardappelkroketten, gra-

tin. Aan fruitzijde zetten we vooral in 

op exoten en zacht fruit/bessen”, aldus 

Yana.

CRU 
CRU is de premium formule van Col-

ruyt Group. ‘CRU’ staat voor ‘rauw’, 

symboliseert eenvoud en essentie, 

vertrekkend van het product in zijn pure, 

onbewerkte vorm. De naam ‘CRU’ verwijst 

ook naar een bijzondere identiteit of her-

komst en een uitstekende kwaliteit (een 

‘Grand CRU’ in de wijnkunde). “Bij CRU 

kiezen we dus voor pure producten. Lek-

ker eten hoeft niet hoogstaand of elitair te 

zijn maar gewoon goed. Voor het eindejaar 

zetten we in op klassiekers die in het sei-

zoen zijn. Speciale aandacht voor de fees-

ten op ons Brussels grondwitloof (gaat 

verder dan Brabants), portobello & andere 

champignons. In functie van beschikbaar-

heid bieden we ook zwarte / witte truffel 

(op bestelling) en verse veenbessen”, aldus 

Yana. 

Het Brussels grondwitloof en de diverse 

paddenstoelen en  komen van gespeciali-

seerde telers. Witloof telen in de vollegrond 

is erg arbeidsintensief en heeft een volle 

bitterzoete smaak en krokante structuur. 

CRU kiest voor portobellochampignons 

met een open hoed. “Hoe rijper, en hoe 

meer open de hoed, hoe intenser de smaak 

van de portobello. Deze zijn Iets moeilij-

ker om te vullen. Het is een vlezige pad-

denstoel en dus geschikt om vlees of vis te 

vervangen. Het witte vruchtvlees geeft een 

neutrale smaak, waardoor hij gemakkelijk 

te combineren valt met allerlei ingrediën-

ten. Omdat hij zo groot is, kan je hem ook 

eenvoudig grillen”, aldus Yana. CRU-part-

ner Harm van Unique Paddenstoelen stelt 

voor CRU een originele paddenstoelenmix 

samen met een vijftal smaken die elkaar 

mooi aanvullen. Zo vind je in de mix akker-

paddenstoelen, kastanjepaddenstoelen, 

nameko’s, maitakes of oesterzwammen. De 

samenstelling varieert naargelang de oogst 

van de telers. Harm werkt hiervoor samen 

met gespecialiseerde telers uit de regio 

Eindhoven waardoor de tijd van oogst tot 

verwerking zo kort mogelijk is. Elke teler 

is gespecialiseerd in één tot vier speciale 

Eet gezond, neem een smaakvolle 

aardappel in de mond.

Goede feestdagen en een gezond nieuwjaar! www.janoskam.nl · info@janoskam.nlEuropaweg 2 · 3451 HG Vleuten, Holland · Tel. +(31) 30 23 20 420 · Fax: +(31) 30 23 20 422

Fijne feestdagen 
en een 

voorspoedig 2020!

www.ebc.nl

T. 0164-265679

Gele en rode uien 
leverbaar in alle maten en verpakkingen 

van 500 gr. tot 25 kg.

Klasse 1 tot industrie uien het hele jaar door. 

Lavendeldijk 3a | 4415 AJ Oostdijk | Tel.: +31 (0)113-501270 Fax: +31 (0)113-503562

www.gebr boone.nl  | info@gebrboone.nl

Prettige kerstdagen en een 

voorspoedig 2020!

Hoe pakken supermarkten 

uit met AGF deze kerst?

BLADCL
EMENT

INES

Minder plastic is ook een thema 

tijdens de kerst bij Carrefour

Het uitgebreide assortiment voor de 

feestweken voor OKay komt in grote lij-

nen overeen met dat van Colruyt Laagste 

Prijzen (CLP). De keten ziet een meer-

verkoop in het assortiment champig-

nons, witloof, vergeten groenten, mini 

groentjes en verse kruiden. “In het 4° 

gamma assortiment volgen we gemeen-

schappelijk met CLP de salad-bowl met 

eetbare bloemetjes. Daarnaast kennen 

Thaise mango is een steenvrucht met 
zacht en sappig vruchtvlees. De smaak 
is zoet en exotisch, veel beter dan 
die van een gewone mango. De 
gele tot goudgele kleur en de 
speciale S-vorm springen 
meteen in het oog. De 
schil is iets dunner, 
daarom vind je ze 
bij Spar verpakt in 
een beschermend 
netje.

Rijk aan ...
calcium, caroteen, 
mineralen, vitamine 
A1, B2 en C.

Kopen en bewaren?
Een rijpe mango geurt lekker zoet. 

Mango’s bewaar je best tussen 10 

en 12°C. Tenzij je toch een onrijpe 
mango gekocht hebt. Die laat je op 

kamertemperatuur (18 à 22°C) 
verder doorrijpen.

TIP mango pellen op 2 wijzen
1. Snij de mango langs de pit in twee en snij 

vervolgens het vruchtvlees in blokjes. Duw op 

de schil, zodat de blokjes naar buiten komen 
en je ze makkelijk van de schil kan snijden.

2. Snij de mango met schil in schijfjes. Verwijder 

de pit. Duw elk schijfje langs de rand van een 
glas, zodat de schil buiten het glas valt en het 
vruchtvlees erin.

Onze Thaise mango 
heeft een fijne, zoete 
smaak. Perfect om 
je feestmenu een 
wereldse toets te 

geven!

Aan de slag met 
Thaise mango? 

Maak deze dahl!

Proef hem op onze 
degustatiedag op 

14 december!
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Thaise boomgerijpte mango als kerstartikel 

bij Spar Colruyt Group

2019Kerst
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Okra, Bilimbi en 
Habenero
Serge Budhai Caribbean 

Trading & Shipping Company

Serge Budhai zit momenteel midden in een verhuizing 

van zijn bedrijf maar de zaken gaan natuurlijk door. “We 

zijn gespecialiseerd in het importeren en verhandelen van 

producten die vooral bedoeld zijn voor de toko’s, etnische markt 

in Nederland,” vertelt Serge. “Sommige van deze producten kun 

je ook vinden bij de supermarkt zoals Kousenband en bepaalde 

pepertjes maar andere producten zijn echt nog bijzonder en kun je 

alleen bij ons krijgen zoals een paar courgette-achtige groenten als de teroy 

en lauki of groene papaja’s en groene mango’s die vooral in salades en sambals 

worden gebruikt. Of wat dacht je van de guave en 

tropische avocado in ons assortiment.” 

 “Veel van onze producten worden in Europa 

geteeld maar als we buiten het seizoen komen, 

dan halen we het van verder weg. Zo halen we 

op het moment twintig van onze producten uit het 

assortiment uit de Dominicaanse Republiek.” 

Een van de best lopende producten bij de 

Caribbean Trading & Shipping is de Habanero-

peper. “Dit is echt een pepertje waarmee 

de Surinamers en Caraïbische mensen mee 

opgegroeid zijn. Het zijn best pittige pepertjes. We 

hebben een tijdje geleden ook nog een pittigere 

variant verkocht, de Naga, maar die afzet liep 

wat minder goed: toch wat te onbekend bij onze 

klanten.” 

serge@caribbeantrading.nl

Litchi
Lieve Michielsen, Special fruit

Begin december arriveerden twee 

schepen van Seatrade in Frankrijk 

en België met aan boord litchi’s uit 

Madagaskar. Deze twee schepen 

komen slechts één keer per jaar aan. 

“Litchi is een typisch kerstproduct,” 

vertelt Lieve Michielsen van Special 

fruit. “De reden daarvoor kent twee 

kanten. Aan de kant van de vraag 

zien we consumenten die bij de 

Kerst wat avontuurlijker worden in 

hun keuze van groenten en fruit. 

Daar past de litchi natuurlijk goed 

bij. Anderzijds is er het seizoen in 

Madagaskar. Het seizoen voor de 

litchi is er uiterst kort en heel het land 

zet zich in om de korte oogst zo snel 

mogelijk naar Europa te krijgen. 

Vooral aan de oostkust zijn veel 

eilandbewoners afhankelijk van het 

inkomen uit de litchi oogst. Het komt 

dan goed uit dat het korte seizoen in 

de kerstmaanden valt. Daarnaast is 

de litchi een vitaminebommetje met 

vooral veel B1 en C. Dat zorgt dat 

deze exoot ook in de detox-maand 

januari nog veel afzet kent. Litchi 

zou ook goed zijn om vermoeidheid 

tegen te gaan en is goed voor het 

hart. De litchi is niet jaarrond te krijgen 

op de markt en kan men met recht 

nog een echte exoot noemen. De 

verkoop ervan zit in de maanden 

december en januari duidelijk in 

de lift. Toch heeft het fruit nog veel 

potentieel. Het is ideaal als snackfruit 

en het is niet nodig het fruit te 

verpakken aangezien zijn natuurlijke 

verpakking stevig genoeg is.” 

Naast de litchi heeft Special fruit nog 

een heel scala van andere exoten in 

het assortiment zitten zoals granadilla, 

passiefruit, papaya, tamarillo, 

physalis, 
etc. “We 
promoten 
deze allemaal 
tijdens de kerstdagen 

en we merken dat ook de retailers 

dit jaar steeds meer moeite doen 

om deze bijzondere exoten onder 

de aandacht van het publiek te 

brengen. Dat doen ze met behulp 

van displays en informatieve teksten 

in de winkel.”

Sarah.hellemans@specialfruit.be

Import& export tropisch fruit 

Ema’s Holland bv | ABC Westland 374A | 2686 DD Poeldijk | T. +45 78789186 | +45 78789187 | sylvia@emas-int.com
Fijne Feestdagen en een gezond 2020!

Fruta del Huerto - IABC 5212 - 4814 RA - Breda, The Netherlands

For Limes, 

Mango and 

Avocados 

Pomelo
Xian Huang, Yex

Een andere 
exoot die 
nog veel 
potentieel 
heeft te 
winnen 
op de 
markt is de 
pomelo. De 

vrucht lijkt 
wat op een 

grapefruit maar 

is veel groter en 

heeft een dikkere schil. 

“De pomelo is in tegenstelling tot de 

grapefruit veel zoeter van smaak 

maar de consument heeft nog 

vaak moeite met hoe je de pomelo 

nu eigenlijk soldaat moet maken,” 

vertelt Xian Huang van Yex.

“Tussen september en februari is 

China op zijn piek in de productie 

van Pomelo’s,” vertelt Xian verder. 

“Het fruit is in december dan ook van 

de beste kwaliteit.” 

“Tijdens de feestmaanden zien we 

dat consument graag iets nieuws 

willen proberen en de pomelo 

leent zich daar uitstekend voor. Dit 

citrus heeft nog veel potentieel op 

de Nederlandse markt aangezien 

ze nog redelijk onbekend is. Dat 

is bijvoorbeeld anders bij onze 

Oosterburen. In de meeste Duitse 

supermarkten is de pomelo te 

vinden in het assortiment. Een ander 

voordeel van de pomelo is de 

vitamine C, een mooie aanvulling op 

de dagelijkse behoeften in de winter. 

Bij Yex hebben we pomelo’s met 

wit, roze en oranje vruchtvlees. Deze 

laatste variant importeren we voor 

het eerst dit jaar. Via ons eigen merk 

Discovered willen we de klanten 

beter informeren over het gebruik 

van niet alleen de pomelo, maar van 

al onze 
exoten 
in het 

assortiment. 
Zo geven we 
bijvoorbeeld 
recepten met 
de pomelo en tips 

hoe je de pomelo 

zo makkelijk mogelijk kan 

openen. Zeker dat laatste is geen 

overbodige luxe…” 

De pomelo is niet alleen beschikbaar 

bij de Kerstdagen maar jaarrond. 

“Na China schakelen we over naar 

Vietnam,” vertelt Xian. “Hier loopt het 

seizoen van maart tot augustus maar 

de prijzen liggen wat hoger door de 

kleinere volumes uit het land.”

x.huang@yex.nl

onder de

kerstboomExoten 
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Goede Kerstdagen en de 

beste wensen voor 2020 

E-mail: info@ampersehandelsmij.nl

In- en verkoop van aardappelen en uien 

deze zonder zoetstof worden geconser-

veerd. “Het voordeel van gevriesdroogd is 

dat op het moment dat je er vocht aan toe-

voegt of je stopt het in je mond, je de smaak 

terug krijgt. Er wordt niks aan toegevoegd 

er wordt alleen water uit gehaald.” Over 

het algemeen ziet Alco dat het assortiment 

verandert doordat het gezondheidsaspect 

steeds vaker aandacht krijgt in de media 

en daardoor een rol speelt bij de keuze van 

producten en ingrediënten. 

MONOVERPAKKINGEN

Allnuts is in de laatste fase van ontwik-

keling van nieuwe verpakkingen. Met de 

introductie van verpakkingen – etiketten, 

potten, zakken, emmers -  die helemaal 

gemaakt zijn van polypropyleen, wordt 95 

procent van de Allnuts emballage mono. 

“Dan is het gemakkelijk recyclebaar. Het 

probleem van verpakkingen die nu milieu-

vriendelijk lijken, bijvoorbeeld papier met 

een laminaat, is dat het allemaal restafval 

is.” Ook geeft Alco aan dat de composteer-

centrales nog niet klaar zijn voor compos-

teerbare verpakkingen waardoor deze in 

de praktijk in het restafval terecht komen. 

GROEI DOOR POSITIONERING

“We zitten in een segment dat nog altijd 

sterk groeit,” zegt Jan Jelders van The Nut 

and Dried Fruit Company (NDFC). “De laat-

ste jaren zie je een verschuiving in de groei. 

Van traditionele noten en gedroogde vruch-

ten en samenstellingen daarvan, naar meer 

vraag voor gezonde voeding, healthy snac-

king, bio-producten, caloriearm en zonder 

toegevoegde suiker.” Jan wijst kookpro-

gramma’s op tv en de aandacht in de media 

voor gezonde voeding aan als aanjagers van 

deze nieuwe producten. Hij verwacht dat de 

categorie verder kan groeien maar vraagt 

aandacht voor de presentatie van noten 

en gedroogde vruchten in de supermarkt. 

“Als je de versafdeling van groenten en fruit 

ziet, dan is dat mooi gepresenteerd met 

een mooie verlichting. Het gedroogde fruit 

staat dan dikwijls in het rek. Qua presenta-

tie zou dat een stuk beter kunnen.” Hoewel 

Jan hier en daar verbetering ziet, signaleert 

hij ruimte om de retailomzet te verbeteren 

door een betere positionering van de pro-

ductcategorie. 

GROTE VOLUMES EN KLEINE RUNS

NDFC heeft de afgelopen drie jaar geïn-

vesteerd in de mogelijkheid om grotere 

volumes te kunnen verwerken zodat naast 

de groothandel en speciaalzaken ook 

het supermarktkanaal bediend kan wor-

den. Granola is één van de producten die 

in eigen beheer in grote volumes wordt 

geproduceerd.  Een flink deel daarvan komt 

onder private label op de markt en wordt 

ook geëxporteerd naar Frankrijk en Neder-

land. “Dit is groeiende en we gaan er meer 

op inzetten.” Naast IFS en bio, beschikt 

NDFC sinds kort ook over het certificaat 

Glutenvrij. Jan geeft aan dat dit certificaat 

vooral van belang is voor de zelf geprodu-

ceerde granola. Hij signaleert dat het een 

sterk groeiend segment is, zowel voor de 

reguliere en bio granola als voor de gluten-

vrije variant.

OPLOSSINGEN
Bij NDFC staat het werk uit handen nemen 

van de klant centraal en zoekt men graag 

samen met de klant naar oplossingen. Zo 

ziet Jan dat er bijvoorbeeld veel jongeren 

zijn die hun eigen granola maken en daar-

mee in kleine kring zoveel succes hebben 
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NDFC biedt een ruim assortiment

NDFC ziet ruimte voor groei door betere positionering van noten en zuidvruchten

Huisgemaakte Granola van NDFC

dat zij hun activiteiten willen uitbreiden. 

“Wij hebben onze kennis over granola en zij 

hebben die van hen. We zitten dan samen 

om een product en verpakking te ontwikke-

len. Dat is samen werken aan oplossingen.” 

Een andere oplossing die wij aanbieden zijn 

de portieverpakkingen die NDFC levert aan 

de samenstellers van maaltijdpakketten. 

“Zij worden beleverd met noten, gedroogd 

fruit, pitten, zaden en kruiden die ze opne-

men in de pakketten die ze bezorgen bij hun 

klanten.” Voor hun klanten is NDFC altijd 

op zoek naar nieuwe producten. Onlangs 

werden de gevriesdroogde groenten en 

fruit aan het assortiment toegevoegd. Deze 

producten worden bijvoorbeeld gebruikt 

als decoratie, als hapje bij het aperitief of 

als garnering met een mocktail. Speciale 

aandacht voor het Kerstseizoen is er naast 

de marsepeinproducten vooral voor de 

presentatie van de producten door ze in 

geschenkverpakkingen aan te bieden. Jan 

geeft aan dat het assortiment heel breed is 

en dat zij qua productie in de mogelijkheid 

hebben voorzien om zowel de retail grotere 

volumes te leveren als ook de flexibiliteit 

bewaren om kleinere gepersonaliseerde 

runs te draaien. Om deze mogelijkheden 

waar te maken, voorziet NDFC in een verde-

re uitbreiding van het bedrijfsterrein naar 

een 3.000 m² op korte termijn. (MW) 

info@lorrenv.com

sales@delinuts.nl

info@allnuts.be

jan@ndfc.be

“Een beetje eigenzinnig
zijn we wel” 
Jack Aartsen
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