
ETHNIC FOOD

AZIATISCHE VOEDING 
STEEDS POPULAIRDER

De wereld is een dorp
Johan Heyrman,  Go-Tan: “Aziati-
sche voeding is al enige tijd aan
een  opmars  bezig  op  de  retail-
markt.  Doordat  mensen  steeds
vaker  en  verder  op  reis  gaan,
zien ze de wereld als een dorp.
Eens terug thuis van vakantie wil
de consument de smaken die ze
ontdekt  hebben  op  reis  terug-
vinden in de winkel om zelf aan
de slag te  gaan.  Maar  ook  de
thuisblijvers  staan  meer  en  meer
open  om  nieuwe  keukens  te
testen.  Zo  zijn  de  sushi  shop-in-
shops een groot succes.” 

Echte en eerlijke ingrediënten
Nathalie  Behets,  Kikkoman:  “Uit
onderzoek is  gebleken dat  meer
dan  de  helft  van  de  Belgen
producten  verkiest  die  100%
natuurlijk  zijn,  zoals  onze  soja-
saus die uit slechts vier basisingre-
diënten bestaat  en een natuurlijk
fermentatieproces ondergaat.”
Johan Heyrman, Go-Tan: “ Deze
sterke focus op gezondheid gaat
gepaard  met  genot  en  luxe  en
tijdens  de  zoektocht  naar  eten
komt  de  klant  snel  bij  het  Azia-
tisch  segment  uit.  Consumenten

staan soms weigerachtig tegen-
over  het  gebruik  van  kant-en-
klare  sauzen.  Men  gaat  er
dikwijls van uit dat er allerhande
bewaarmiddelen en kleur-
stoffen  aan  toege-
voegd  worden.
Consumenten die
een  zo  natuur-
lijk  mogelijke
maaltijd willen
bereiden,
grijpen
daarom  naar
basisingredi-
ënten  zoals
vissaus,  oester-
saus of rijstwijn om
een  wokmaaltijd  te
bereiden.  Om  hier  een
antwoord  op  te  bieden
lanceerden  wij  onze  natuurlijke
woksauzen  zonder  conserveer-
middelen.” 
Harald  Veeckmans,  deSIAM:
“Naast  de  focus  op  gezonde
voeding  wil  de  consument  ook
correcte  producten.  Smaakver-
sterkers,  glutamaten  en  kleur-
stoffen  worden  liever  gemeden.
Daarom  zijn  onze  cupnoedels,
die verkrijgbaar zijn met verschil-
lende noedels en in verschillende
smaken,  zonder  kleur-  of  smaak-
stoffen.”

1 OP DE 3 BELGEN 
WOKT WEKELIJKS

Wokken komt oorspronkelijk uit
de  Oosterse  eetcultuur,

maar  wordt  onder-
tussen  ook  in

België  steeds
meer en meer
een ingebur-
gerd  feno-
meen.  Uit
een  onder-
zoek  in
opdracht

van   Go-Tan
bij  500

Belgen  is
gebleken dat maar

liefst  74%  van  de
Belgen  een  wok-pan  in  de
keukenkast  heeft  staan.  Eén  op
drie Belgen geeft aan wekelijks te
wokken.  Verder  is  uit  het  onder-
zoek gebleken dat wok het meest
gecombineerd wordt met noedels
of rijst.  Johan Heyrman, Go-Tan:
“De  voornaamste  redenen
waarom  er  voor  wok  gekozen
wordt, zijn het gemak en de snel-
heid  waarmee  je  zo'n  gerecht
bereidt.  Het  is  bovendien  ook
gezond en ideaal om de restje uit
de koelkast te verzamelen en zo
te  verwerken  in  een  heerlijk

gerecht. Wat zeker ook een deel
van het succes van wokken is, is
het feit dat het een budgetvriende-
lijke manier van koken is.” 

Sojasaus als zoutvervanger
Nathalie Behets, Kikkoman: “Een
Belg eet nog te veel zout, name-
lijk  9,5  gram per  dag  terwijl  5
gram per dag aangeraden wordt.
Als gezond alternatief wordt soja-
saus  aangeraden.  Het  biedt
bovendien ook  de zogenaamde

FOCUS OP GEZONDHEID DOET
VERKOOP AZIATISCHE VOEDING STIJGEN
BIJ EEN OP DE DRIE BELGEN STAAT ER WEKELIJKS EEN WOKGERECHT OP HET MENU

ziatische voeding wint nog steeds aan populariteit. Steeds meer Belgen maken 
in het oosterse rayon hun keuze, omdat ze vaker op zoek zijn naar natuurlijke 

producten die gemakkelijk klaar te maken zijn. Met de wokpan op het vuur is een 
lekkere en gezonde maaltijd in no time een feit. De fabrikanten profileren hun 
producten steeds vaker als premium product met gebruiksvriendelijke verpakkingen,
om zo de retailverkoop te stimuleren. Vaste waarden als kokosmelk en sojasaus 
blijven het goed doen, maar door de stijgende  verkooptrend maken ook nieuwe 
Aziatische producten zoals wakame en sriracha hun intrede in onze winkelrekken. 

A

Niels Cheyns

Gevogelte is het populairste wok-vleesingrediënt

Vijf rayontips
1. Plaats het hart van de maaltijd

op ooghoogte 
(zoals woksauzen of de wokkit)

2. Daarboven de producten om
from scratch te koken 

(zoals chilisaus of sojasaus)

3. Daaronder de side dishes 
(zoals sojascheuten)

4. Helemaal onderaan vinden
we volumeproducten zoals 

kokosmelk of noedels

5. Last but no least: Zet in op
consumentenopvoeding door
recepten en tastings aan te

bieden!

74% Gevogelte

8% Varken

8% Vegetarisch

6% Rund

4% Vis

Bron: onderzoek Go-Tan

Aziatische voeding wordt als gezond en natuurlijk beschouwd

Wokken wint aan populariteit in België

Sojasaus vindt ingang in de klassieke keuken als zoutvervanger

Kleinere verpakkingen zorgen voor een hogere schapsprijs

De piekperiode van Aziatische voeding is tijdens het Chinees nieuwjaar
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vijfde  smaak  umami.  De  saus
wordt steeds vaker in de klassieke
keuken gebruikt nu het niet langer
enkel  geassocieerd  wordt  met
sushi  of  wok.  De  verkoop  van
sojasaus is het afgelopen jaar met
11%  gestegen.  Er  werd  afge-
lopen  jaar  maar  liefst  244.000
liter klassieke sojasaus verkocht.

PREMIUM PRODUCT

Johan  Heyrman,  Go-Tan:  “In  de
retail  heeft  Aziatische
voeding af  te  rekenen
met  concurrentie  van
webshops,  aan-huis-
leveringen en maaltijd-
boxleveranciers.  Ook
de groei in out-of-home
consumptie  zorgt  er
voor dat de spelers op
de markt creatief uit de
hoek  moeten  komen.
Daarom  moeten  introducties  op
de  markt  een  toegevoegde
waarde hebben of  premium zijn
zodat de omzet voor retailers kan
kan  groeien  en  de  schapsprijs
kan stijgen. Hoewel de prijselasti-
citeit binnen het segment van de
World  Food  laag  is,  focussen
retailers nog sterk op de schaps-
prijs.  Go-Tan  speelt  op  deze
trend in door kleinere  consument-
verpakkingen aan te bieden.” 
Harald  Veeckmans,  deSIAM:
“Om het  comfort  van  de  consu-
ment te vergroten zijn er de kook-
kits. Deze kits bevatten alles wat
nodig  is  om  wokgerechten  te
maken,  behalve  de  proteïnen
(vees,  kip  of  vlees).  Onze  Pad
Thai kookkit won dit jaar de Sial
Innovatie prijs. Wij zijn gespecia-
liseerd in de Thaise keuken maar
door  het  gemak van deze kook-
kits  kunnen  we  de  klant  ook
andere  Aziatische  regio's  doen
ontdekken, zoals China, Vietnam
of Japan.“

TRENDS

Johan Heyrman,  Go-Tan: “Zowel
noedels als kokosmelk blijven hun
sterke  opmars  verder  zetten  en
natuurlijk is ook sushi nog steeds
erg  in.  Binnen  het  Yutaka
gamma ,allerhande producten om
zelf sushi klaar te maken, is één
van  de  nieuwigheden  wakame.
Dit  is  gedroogd  zeewier  dat
gebruikt  wordt  in  salades  en
soepen. Het is één van de super

foods  van  2016!
De New York Times
noemde het zelfs al
«mirakelvoedsel»  In
Azië  gebruiken  ze
al  eeuwenlang
zeewier  in  de
keuken,  maar  nu
pas wordt het opge-
pikt  door  het
westen. Nochtans is

zeewier  voedzaam,  bevat  het
veel vitamine C en zit het propvol
calcium. Bovendien kunnen vlees-
liefhebbers zeewier ook smaken,
sommige  types  proeven  namelijk
naar krokant gebakken spek. Ook
zien  we  dat  sriracha,  een  hete
chilisaus  met  fris-zure  smaak,
gemaakt  van verse pepers,  knof-
look en azijn, naar Europa komt
overgewaaid. De populaire  saus
kan  gebruikt  worden  als  dip-,
tafel-  of  barbecuesaus,  marinade
of  dressing.  Go-Tan  sriracha  is
pittig,  maar minder  heet  dan de
traditionele sriracha.”

CHINEES NIEUWJAAR 
BELANGRIJKTE PERIODE

Harald Veeckmans, deSIAM: “De
belangrijkste periode voor Aziati-
sche  producten  is  hoofdzakelijk
begin van het jaar. Het Chinese
nieuwjaar  is  traditioneel  steeds
een  periode  waar  er  voor
voedingsproducten  uit  de  Aziati-
sche  keuken  een  belangrijke
omzetstijging is. Retailers moeten
hier verder op inspelen omdat het
de  periode  na  de  eindejaars-
feesten  uit  het  dal  helpt  en  er
bovendien  tussen  nieuwjaar  en
Pasen  verder  niet  heel  veel
gebeurd.” 
Johan  Heyrman,  Go-Tan:  “Wij
vinden het  echter  ook  belangrijk
om  de  Aziatische  keuken  op
andere  momenten  onder  de
aandacht  te  brengen.  Dit  doen
we onder andere door een mini-
tournee  met  de  Go-Tan  wokbus
food truck te organiseren langs de
voornaamste  food retailers,  food
truck  festivals,  muziekfestivals  en
studentenbijeenkomsten.“ 

  Kikkoman sauzen
Kikkoman beperkt zich al lang niet 
meer tot enkel sojasaus, maar 
vandaag vind je in de supermarkt ook 
heerlijke varianten met elk hun eigen 
toepassing. Yakitorisaus (dikke saus op
basis van sojasaus en kruiden, Teriyaki-
saus (ideaal om te marineren) en 
woksaus (milde sojasaus, uitstekend 
voor wokgerechten).

  Go-Tan Asian Naturals Wok Sauces
Vanuit die gedachte en
liefde voor lekker eten
vernieuwde de wokspecia-
list haar assortiment
woksauzen en introdu-
ceerde de ‘Go-Tan Asian
Naturals Wok Sauces’
bevatten geen conser-
veermiddelen, geen toege-
voegde smaakversterkers, geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen 
en geen gemodificeerd zetmeel bevatten. Maar natuurlijk wél boor-
devol smaak zitten! Dankzij het gebruik van ingrediënten die van 
nature conserverend zijn, zijn de Go-Tan Asian Naturals Wok 
Sauces perfect houdbaar zonder conserveermiddelen. Zo blijkt dat 
toevoeging van conserveermiddel overbodig is wanneer de ingredi-
ënten in de juiste balans worden gebruikt. De Go-Tan Asian Natu-
rals Wok Sauces zijn verkrijgbaar in 8 verschillende smaken: Mild 
Curry, Red Curry, Teriyaki, Black Bean, Chilli Garlic, Ketjap Sesam, 
Lemongrass en Sweet & Sour. 

  deSIAM Pad Thai Kit
In de Thaise keuken is het de gewoonte om met 
veel verschillende exotische ingrediënten te 
werken. Deze vinden en inkopen vergt heel wat
tijd. De kits van deSIAM zorgen ervoor dat de 
klant alles bij de hand heeft zonder heel de stad
te moet afzoeken naar de juiste ingrediënten. In 
deze kit vind je de rijstnoedels en de juiste 
hoeveelheid saus voor een gerecht voor 2 
personen. Er hoeft enkel nog vlees (of vis) en 
groenten aan toegevoegd te worden en het 
recept op de doos te volgen.

Geplande acties
Het jaar van de Haan
Traditioneel piekt Aziatische voeding tijdens het Chinees nieuwjaar, 
in 2017 valt dit op 28 januari. Zowel Go-Tan, Kikkoman als deSiam 
pakken uit met kortingen op hun producten. 

Foodtruck
Go-Tan trekt de baan op met gerechten gebasseerd op hun 
producten. Het passeert met hun foodtruck door België en Neder-
land langs de voornaamste retailers, foodtruckfestivals, muziekfesti-
vals en studentenbijeenkomsten.

Winkelinstallaties
deSIAM zet voornamelijk in op winkelinstallaties & tastings. Met 
bamboo displays willen ze aanwezig zijn in de winkels.

Sojasaus als smaakmaker
Kikkoman lanceert een permanente campagne om sojasaus te 
promoten in de dagdagelijkse keukenEr wordt voor wok gekozen om snel 

en gemakkelijk gezond te koken.

HET IS BELANGRIJK
DE AZIATISCHE

KEUKEN OOK OP
ANDERE MOMENTEN
DAN HET CHINEES

NIEUWJAAR TE
PROMOTEN.
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