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Producten

‘   zijn 
mooie producten, maar ze zijn

helaas onvoldoende meeontwikkeld
met de huidige leefstijl’, zegt Hans van
Trijp. ‘Vroeger ontleenden deze pro-
ducten kracht aan het toenmalige eet-
patroon, waarbij de hoofdmaaltijd
grotendeels bestond uit aardappels,
vlees en groenten. Dit eetpatroon is
echter in een snel tempo aan het ver-

dwijnen. We besteden minder tijd aan
de bereiding en eten vaker tussendoor
en onderweg. Groenten en fruit gaan
verloren in het enorme aanbod van
producten die hier beter bij aanslui-
ten.’

Consumentengedrag berust volgens
Van Trijp op drie drijfveren. De eerste
drijfveer is het inzien van de voorde-
len van je voedselkeuze. Het product-
voordeel van groente- en fruitcon-
sumptie dat voorlichters en adverteer-
ders vooral belichten, is het positieve
effect op de gezondheid. Dit is vol-
gens Van Trijp heel belangrijk maar
zeker niet genoeg, gezondheid zal mee
moeten liften op andere moderne
trends, zoals gemak, eetplezier en
beschikbaarheid. Voor mensen die de

hele dag onderweg zijn, is het bij-
voorbeeld niet zo gemakkelijk een
salade te eten. Afgezien van het voor-
snijden van groenten heeft er tot nu
toe in de groente- en fruitsector te
weinig werkelijk ingrijpende innova-
tie plaatsgevonden.

De tweede drijfveer is vaardigheid
en kennis. Wat betreft gezondheidsef-
fecten van groenten en fruit zit dit
volgens Van Trijp over het algemeen
wel goed. Er zijn niet veel mensen die
niet weten dat groenten en fruit
gezond zijn, hoewel het exacte
gezondheidseffect niet helemaal dui-
delijk is. Wel is de productkennis over
het algemeen aan het afnemen, vooral
met betrekking tot de wat meer tradi-
tionele producten. Om consumptie te
verhogen, moet eerst worden gezorgd
dat de producten op de markt beter
aansluiten bij de vraag en de consu-
ment meer voordelen bieden. Pas
wanneer dergelijke producten voor-
handen zijn, is kennisvergroting zin-
vol.

De derde drijfveer is de beschikbaar-
heid. Dit is volgens Van Trijp de

belangrijkste factor voor het verhogen
van de groente- en fruitconsumptie.
Uit een project als Schoolgruiten
blijkt dat beschikbaarheid de con-
sumptie kan verhogen. Ook meer ver-
koop via andere kanalen dan de
supermarkt, zoals benzinestations,
kan hieraan bijdragen. ‘Make the
healthy choice the easy choice’, aldus
Van Trijp.

Innovatie    Ook Robbert Poort
geeft aan dat beschikbaarheid en
gemak van groenten en fruit moeten
worden verbeterd om te zorgen dat
mensen er meer van gaan eten. ‘De
producten die momenteel op de
markt zijn, zijn niet voldoende aange-
past aan de moderne behoeften en
aanbiedingsvormen. De groente- en
fruitafdeling wordt nog overheerst
door onbewerkte losse en verse pro-
ducten. Dit spreekt vooral jongeren
niet aan, zij kiezen steeds vaker voor
gemaksvoeding. Door innovatie is
hier veel winst te behalen. Het aan-
bieden van voorgesneden groenten en
fruit is nog maar het begin van de

Groenten en fruit: van ouderwet
Groenten en fruit zijn de zorgenkindjes binnen ons voe-

dingspatroon. De discrepantie tussen de aanbevelingen

en inname is voor geen enkele groep voedingsmiddelen

zo hoog als voor groenten en fruit. Wat ligt hieraan ten

grondslag en wat moet er gebeuren om dit te verande-

ren? Hans van Trijp, hoogleraar consumentengedrag, en

Robbert Poort, directeur AGF Promotie Nederland,

geven hun mening.

  

  



 

  

‘Zonder innovatie verschraalt de

groente- en fruitconsumptie verder’
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ontwikkelingen.’
Hij ziet in de nabije toekomst een

aantal ontwikkelingen plaatsvinden.
Ten eerste zal de groente- en fruitaf-
deling in de supermarkt meer gaan
lijken op andere afdelingen, zoals de
zuivelafdeling. Dit wil zeggen dat er
meer producten in een verder gevor-
derd stadium van bereiding te vinden
zullen zijn, zowel van huismerken als
merkproducten; denk aan Knorr Vie
en Hero Fruit2day. Op langere ter-
mijn zullen verse, onbewerkte pro-
ducten steeds meer een decoratieve
functie krijgen. In zekere zin is dit al
het geval: ‘Hoeveel mensen kopen nu
nog een knolselderij? Terwijl men wel
vindt dat deze in de winter in de
schappen moet liggen.’

Ook zullen groenten en fruit op
meer uiteenlopende plaatsen worden
aangeboden. Hiermee is al een begin
gemaakt door bijvoorbeeld School-
gruiten en Snoepgroenten van Albert
Heijn. Poort: ‘AGF Promotie Neder-
land ondersteunt deze ontwikkeling,
door het stimuleren van product- en
marketingontwikkeling. Een plan
waar AGF Promotie Nederland

momenteel aan werkt, is een groente-
en fruitautomaat genaamd: ‘Twee +
Twee, the Easy Way’. Hierin zullen
gekoelde kant-en-klare groenten en
fruit(sappen) worden aangeboden.
Producten als Hero Fruit2day, Knorr
Vie en Snoepgroenten zouden hier
goed in passen.’ Een andere mogelijk-
heid voor het breder aanbieden van
groenten en fruit is volgens Poort het
introduceren van juice- & saladbars,
waar bijvoorbeeld ook smoothies en
fruitsorbets worden verkocht, op
geschikte locaties met veel publiek.

Van Trijp is optimistisch over de
toekomst van groenten en fruit. ‘Ik
denk dat we erin zullen slagen van
groenten en fruit een trendy product
te maken, waardoor de consumptie
flink kan stijgen. Maar daarbij moe-
ten we dan wel denken aan echt nieu-
we formules, niet aan voorgekookte
pastinaken en voorgesneden salade.
Zonder innovatie loopt de groente-
en fruitconsumptie echter het risico
verder te verschralen’, waarschuwt hij.

Voedingswaarde    Een veelgehoor-
de vrees is dat bewerkte groente- en
fruitproducten niet dezelfde voe-
dingswaarde hebben als verse produc-
ten, maar hier wel één op één door
worden vervangen. Ook zouden
bewerkte producten de kennis over
groenten en fruit en de bereiding
daarvan nog verder doen afnemen.
Van Trijp noemt dit een voedings-
kundig dogma. ‘Natuurlijk is het het
allermooiste als iedereen alles vers
zou eten, in hoeveelheden die ruim
boven de dagelijkse behoefte liggen.
Maar laten we de werkelijkheid onder
ogen zien: dat gebeurt gewoon niet en
het zal de komende jaren ook niet
meer gebeuren. Het is beter om op
deze veranderde werkelijkheid in te
spelen met gerichte product-, con-
cept- en service-innovaties, dan nos-
talgisch te blijven mijmeren bij een
ideale situatie die allang niet meer
bestaat.’

Volgens Poort is een achteruitgang
van voedingswaarde bij bewerking
niet meer altijd nodig. Geconser-
veerde groenten bevatten bijvoor-
beeld veel meer waardevolle stoffen
dan de meeste mensen denken. De
tijd tussen oogst en verwerking wordt
bij invriezen of conserveren in glas of
blik geminimaliseerd, waardoor vita-
mines en mineralen soms beter
behouden blijven dan in verse pro-
ducten die een aantal dagen in de
koelkast liggen. Met moderne techno-

logieën kan volgens Poort verlies van
voedingswaarde steeds verder worden
beperkt. Nieuwe groente- en fruitpro-
ducten laten zien dat door een com-
binatie van geschikte grondstoffen en
verwerkingstechnieken de voe-
dingswaarde niet of nauwelijks 
hoeft in te boeten.

derwets naar trendy
Een vergelijking van de Voedselconsumptiepeilingen uit
1987 en 1997 wijst uit dat er in deze periode sprake was
van een daling in de consumptie van zowel groenten
(15%, van 141 gram naar 123 gram per dag) als fruit
(19%, van 125 gram naar 105 gram). Per dag zijn 200
gram groenten en twee keer fruit aanbevolen. Vooral
jongeren halen dit niet. De meest recente
Voedselconsumptiepeiling (VCP 2003) laat zien dat de
groente- en fruitconsumptie onder jongvolwassenen (19
tot 30 jaar) nog steeds flink achterblijft bij de aanbeve-
ling. Van deze groep haalt maar 7% de aanbeveling voor
fruit (inclusief vruchtenconserven, noten, zaden en olij-
ven) en 2% die voor groenten. Bij dit laatste cijfer is uit-
gegaan van een aanbeveling van 150 gram groenten;
niemand van deze groep haalt een gemiddelde con-
sumptie van 200 gram per dag. Slechts 4% voldoet aan
de aanbeveling voor groenten en fruit samen (inclusief
de sappen). 

‘Niet nostalgisch mijmeren 

over een ideale situatie die allang niet

meer bestaat’


