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ETHNIC FOOD

Voor Charlier-Brabo 
Group (CBG) 
betekent ‘ethnic 

food’ voedingsproducten die 
kenmerkend of populair zijn voor 
een welbepaald buitenlands land of 
cultuur, zo legt Johan Heyrman uit: 

“Het gaat bovendien om producten 
van merken die heel populair 
of gekend zijn in het thuisland 
van de niet-Belgische consument, 
die hiernaar op zoek gaat in 
de rayon van de wereldkeuken 
in de supermarkten.” Enkele 
voorbeelden zijn de typische 
Japanse sushi, Indonesische 
bami goreng, Thaïse srirachasaus, 
Spaanse gazpacho, paëlla, tapas 
bravas of calamares, Argentijnse 
dulce de leche of chimichurri 
of Zwitserse rösti. “De vraag 
is natuurlijk in welke mate de 
Italiaanse keuken met haar olijfolie, 
tomaten, pasta, risotto of bruschetti 
nog als etnische keuken beschouwd 
kan worden,” stelt Johan Heyrman 
vast. “Toch is er in de Italiaanse 
sectie van de wereldkeukenrayon 
nog plaats voor meer artisanale 
of traditionele Italiaanse 
streekproducten zoals onze Dalla 
Costa premium pasta’s, Sagra 
olijfolie, limoen- en citroensap 
van Polenghi en premium chips en 
bruschetti van Autentica Trattoria.” 

En dat sluit goed aan bij de 
definitie die Ali Sheikh van Delasia 
en Isali aan etnische voeding geeft: 

“Het is het erfgoed a°omstig van een 
culinaire cultuur van elders en uit 
de hele wereld, die zich toont op een 
markt waar een breed aanbod van 
voedingsproducten aanwezig is. Die 
wereldkeuken transformeert zich 
en past zich aan, zodat het steeds 
meer een plaats krijgt naast de 
zogenoemde alledaagse producten.” 
Ali Sheikh wijst er ook terecht op 
dat de verwachtingen van de klant 
flink de hoogte zijn ingegaan. ‘Van 
elders’ volstaat niet langer, je moet 
kwaliteit (en authenticiteit) bieden 
om de gunst van de van overal 
belaagde consument te winnen. 
Aan de andere kant staat groei en 
een hogere koopfrequentie.

Wat verkoopt? 
Italiaanse producten domineren 
nog steeds de markt. Daarna 
komt Azië en vervolgens Mexico, 
maar ook de Spaanse keuken zit 
in de lift en wordt samen met de 
Griekse, Portugese en Italiaanse 
keuken tijdens mediterrane 
weken in de spotlights gezet. En 
bij mediterrane keuken hoort ook 
steeds nadrukkelijker de Noord-
Afrikaanse keuken, met pakweg 
harissa en uiteraard couscous.

De consumptie van ‘ethnic food’ zit in de lift. 
De wereld is een dorp en de consument reist 

naar alle uithoeken van de wereld. Eens terug 
thuis gaat de consument in de supermarkt op 
zoek naar de typische producten waarmee hij 
in aanraking kwam tijdens de vakantie. Tevens 

is er de grote toestroom aan immigranten 
die eveneens in de supermarkten producten 

uit hun thuisland willen aankopen. De 
wereldkeukenrayon groeit!
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Toch kan je niet echt van grote 
tendenzen spreken, vindt Ali 
Sheikh. Daarvoor is de markt nog 
nét iets te niche. En de prioriteiten 
van de fabrikant/distributeur ligt 
vooral in het vinden van een plek in 
het gegeerde winkelschap, met een 
zo breed mogelijk aanbod om zo te 
kunnen groeien: “Men is gevoelig 
voor innovatie, maar meer nog is 
stabiliteit het doel.”

Vaak liggen ethnische producten 
in het verlengde van het ‘Europese’ 
aanbod. Zo vinden we onder de 
koepel van PAB Benelux het 
Italiaanse Panzani, dat uiteraard 
veel Italiaanse producten aanbiedt, 
maar ook couscous. En William 
Saurin, dat dan weer enkele 
succesvolle gerechten-met-
saus in huis heeft, zoals paella 
en couscousgerechten, zelfs in 
vegetarische variëteiten.

Aziatische keuken. 
Voor Aziatische voeding blijft 
Chinees Nieuwjaar interessant, 
maar ook op andere momenten 
in het jaar groeit de populariteit 
van bijvoorbeeld tafelsauzen voor 
de barbecue. “Zowel noedels als 
kokosmelk blijven hun sterke opmars 
verder zetten,” ziet Johan Heyrman. 

“En natuurlijk is ook sushi nog 

steeds erg in, wat de overvloed aan 
sushibars en sushi shop-in-shops 
bewijst. Binnen ons Yutaka-gamma 
(om zelf sushi klaar te maken) is 
één van de nieuwigheden wakame: 
gedroogd zeewier dat gebruikt wordt 
in salades en soepen en een van de 
superfoods van 2016 is. Ook zien we 
dat sriracha - een hete chilisaus met 
fris-zure smaak en fijne structuur, 
gemaakt van verse pepers, knoflook 
en azijn - van Amerika naar Europa 
komt overgewaaid.”

PAB Benelux heeft, naast merken 
als Panzani, William Saurin, 
Tabasco en Ponti ook het iconische 
sojasausmerk Kikkoman in de 
portefeuille. “Kikkoman is dé 
referentie op de Belgische markt als 
marktleider met 34% marktaandeel. 
Het is één van de weinige 
authentieke sojasausmerken: een 
natuurlijk gefermenteerde saus, 
met een recept dat al 300 jaar 
ongewijzigd is. Kikkoman Sojasaus 
bestaat uit 4 ingrediënten: water, 
sojabonen, tarwe en zout,” klinkt het 
bij PAB. “We zien een sterke opmars 
van de zoete sojasaus opkomen. De 
trend was eerst vooral te zien in de 
foodservice waar de zoete sojasaus 
al in grote hoeveelheden wordt 
gebruikt.” Daar speelt Kikkoman op 
in met de nieuwe zoete sojasaus.

De nog jonge broker Panntor heeft 
zich enthousiast op ethnic food 
gestort, met Ayam en Mamee, twee 
merken uit Maleisië. Ayam is een 
specialist van kokosproducten 
(melk, room, olie, smeerpasta,...) 
die geen additieven bevatten. Het 
merk nam daarnaast light- en 
biovariëteiten in het gamma op 
en biedt Ayam ook sauzen en 
pimenten aan. Mamee is dan weer 
een premium noedelmerk. “Het 
gaat om twee authentieke merken, 
en met authentiek bedoelen we 
dat die merken in Azie zelf worden 
geproduceerd en ook op de markt in 
Azië aanwezig zijn,” zegt Vincent 
Panneels van Panntor. 

Latijns-Amerika. 
Mexicaanse producten vind je bij 
CBG (Mardel, Ferrer), maar ook bij 
Old El Paso, een merk van General 
Mills en bij ons vertegenwoordigd 
door Pietercil. Net als overigens 
de Aziatische keuken profiteert de 

‘Tex-Mex’-keuken van het succes 
van streetfood. “Old El Paso is 
marktleider in Mexicaanse voeding. 
En die Mexicaanse is nu al goed 
voor 15,3 miljoen euro en groeide 
alweer met 8%,” zegt Marie-
Stéphanie Kerkhove van Pietercil. 
Zij ziet nog veel kansen voor een 
blijvende groei, doordat de hogere 

penetratie nog redelijk laag is. 
“We zien ook dat millennials niet 

begrijpen waarom ze niet zouden 
eten hoe en wanneer ze dat willen. 
Ze wisselen snacks on the go af 
met lekker aan tafel zitten met 
vrienden om grote schotels met 
elkaar te delen. Mexicaans eten 
speelt daar mooi op in, zoals met  
de bootvormige nieuwigheid  
Stand ’n’ Stuff Tortillas.”

Een icoon uit de Latijns-
Amerikaanse keuken is het 
sausmerk Tabasco. “Tabasco is 
in België goed ingeburgerd. België 
is de grootste markt van Tabasco 
in Europa en zelfs de derde van de 
wereld,” klinkt het bij broker PAB 
Benelux. “We kennen Tabasco nu 
vaak in de toepassing bij spaghetti 
bolognaise of steak tartaar, maar 
met z’n variëteiten past het nog 
meer in de etnische keuken. De 
groene Tabasco past immers enorm 
goed bij avocado’s, en dus ook bij de 
Mexicaanse toepassing Guacamole. 
De Habanero is dan weer heerlijk 
bij Chili con carne of bij mango voor 
een Jamaïcaanse touch.” Tabasco is 
vooral populair bij jongeren. 80% 
van de millenials is bijvoorbeeld 
op zoek naar meer peper/ 
chilismaak op het menu, blijkt  
uit consumentenonderzoek.   

DE MARKT
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Vier Chinees Nieuwjaar 
met Kikkoman!

ZICHTBAARHEID IN 

VERKOOPSPUNT

*   Nielsen, P13 2015, OM, evolutie volume 
** Nielsen, P13 2015, OM, Marktaandeel in waarde

Kikkoman Sojasaus
De klassieker en smaakmaker 

in de dagelijkse keuken.

Kikkoman Woksaus
Milde sojasaus, uitstekend 

voor alle wokgerechten.

Kikkoman Yakitori
Dikkere saus op basis van sojasaus, 
ideaal om te grillen of als dipsaus.

Kikkoman Sojasaus dispenser
Design: eenvoudig, elegant en modern / 

Baanbrekende innovatie met het dispenser 
formaat  

SAMPLING ACTIE
DIGITAAL

PERS

Kikkoman, 
uw partner tijdens het Chinees Nieuwjaar 2017

volumes, periode Chinees NieuwjaarKikkoman, marktleider**

34%

marktaangroei*

+10%
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Tabasco (met zijn diverse variëteiten) en andere ‘Tex-Mex’-
producten profiteren van het succes van streetfood.

William Saurin heeft succesvolle gerechten-met-saus 
in huis, zoals paella en couscousgerechten, zelfs in 

vegetarische variëteiten.

Mamee: Aziatische noedels die 
geproduceerd zijn in Azië voor de 

Aziatische markt: authentieker 
kan het niet.

Familiebedrijf Go-Tan vernieuwde 
haar assortiment woksauzen 
en introduceerde de ‘Go-Tan 
Asian Naturals Wok Sauces’: 
zonder conserveermiddelen, 

toegevoegde smaakversterkers, 
kunstmatige kleur- en 

smaaksto«en of gemodificeerd 
zetmeel. Acht verschillende 

smaken.

Kikkoman, wereldwijd leider 
in sojasaus, is geen “one trick 

pony”. Dat bewijst het iconische 
merk met deze zoete traditioneel 
gebrouwen sojasaus. Ideaal voor 
bij rijstgerechten, om groenten 

te karameliseren of zelfs om 
desserts als tarte tatin  

af te werken.

Stand’n Stu« Tortillas van Old El 
Paso: gezelligheid gegarandeerd 
met deze tortillabakjes (zachte 

tarwe of volkoren).

Butter Chicken Isali is ontstaan in de steegjes van Delhi, een 
magische plaats die de naam “Chandni Chowk” draagt. Een nieuw 
authentiek gerecht dat de specerijenroute van India aan bod laat 

komen: malse stukjes kippenfilet in een romige botersaus met 
yoghurt en Indische specerijen en vergezeld van Pilaurijst.

Old El Paso heeft nu ook volkoren 
Soft Wrap Tortillas in huis, met 

100% zonnebloemolie.

Kokosmelk van Ayam, een 
premiummerk voor consumenten 

die voor kwaliteit zonder 
additieven gaan.

ETHNIC FOOD




