Erik van Luyn, Market Endeavour:

“De markt voor Halal is versnipperd,
De mensen achter Market Endeavour, een creatief marketing
en innovatiebureau, zijn van veel markten thuis. Vanuit een
voormalig woonhuis in Amersfoort, bedenkt een multicultureel
team concepten op het gebied van food en zet die eigenhandig in
de markt. Een van hun meest succesvolle initiatieven is Marhaba
Halal Food, dat de ambitie heeft om het eerste echte A-merk voor
Halalproducten te worden.

die klaagde dat hij zijn dochter nooit eens
een spekkie of een kauwgompje kon geven.
Dat was voor ons reden om eens een inventarisatie te maken van dagelijkse producten
die niet Halal zijn. We kwamen uit op heel
gewone voedingsmiddelen, daar zit eigenlijk
wel heel vaak iets wat Haram (onrein) is.
Omdat die Marokkaanse vriend uit een bakkersfamilie kwam, maakte dat de beslissing
om in eerste instantie met een zoetwarenlijn
de markt op te gaan, voor de hand liggend.
Dit bleek al snel een gat in de markt.”
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Nederlander, die woont hier in Amersfoort”,

hebben we een vestiging in Cambridge

wereldwijd niet zoiets bestaat als een A-merk

zegt Erik van Luyn van Market Endeavour. Dat

(UK), waardoor we in staat zijn om ook

voor Halal-producten”, vervolgt Van Luyn.

komt goed uit want het bedrijf heeft naast

internationaal te opereren.”

een aantal foodactiviteiten ook een markt-

“Natuurlijk wordt er wel genoeg geproduceerd, maar heel versnipperd en vaak wordt

onderzoekstak. De mensen in de buurt zijn

Uit marktonderzoek dat Market Endeavour

dus de verpersoonlijking van de gemiddelde

uitvoerde, kwam vaak naar voren dat Neder-

het niet eens als een specifiek Halalproduct
in de markt gezet. De chocoladefabrikant

Nederlander. Altijd goed om hen te inter-

landers met een Marokkaanse of Islamitische

in Irak bijvoorbeeld, werkt vanzelfsprekend

viewen, als je nieuwe kansen ziet. Van Luyn:

achtergrond behoefte hebben aan Halalpro-

volgens Halalrichtlijnen, maar dat is niet aan

“Onze kernactiviteiten bestaan uit praktisch

ducten. Van Luyn: “En die uitkomst werd ver-

het reepje af te zien. Je moet er maar vanuit

onderzoek, creatieve conceptontwikkeling en

sterkt door een Marokkaanse vriend van mij,

gaan. Zo sprak ik op een beurs een Pakistaanse snoepjesfabrikant. ‘Zijn je snoepjes
Halal’, vroeg ik. ‘Ja, natuurlijk’, zei hij. ‘En die
glycerine dan die op het etiket staat’? Dan
blijkt dat zo’n fabrikant bepaalde grondstoffen gewoon op de wereldmarkt inkoopt, en
dat helemaal niet duidelijk is waar zijn ingrediënten nu precies vandaan komen en waar
ze uit bestaan. De fabrikant gaat ervan uit dat
het plantaardig is, maar de kans is groot dat
er dierlijke resten in verwerkt zijn.”  
Van Luyn: “Wij hebben dat ondervangen
door in zee te gaan met een certificeerder die
strikt toeziet op de naleving van Halal-eisen.

Wat is Halal

We werken ook volgens strenge procedures.

Halal betekent in het Arabisch ‘rein’, ‘geoorloofd’ of ‘toegestaan’. Halal is een duidelijk

Als wij op een bepaalde productielocatie
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pas dan Halal als het dier waarvan het vlees afkomstig is, op religieuze wijze is geslacht.
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Buiten dat moet het dier een waardig leven geleid hebben met zo min mogelijk stress.

minatie. Vroeger werd bij het produceren van
Halalproducten gezegd dat het voldoende
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Controle en certificering
van het Halalkeurmerk
Alle Marhaba Halalproducten zijn
gecertificeerd door de Stichting
Nationale Halalkeur. De controle en de
certificering worden gedaan door Halal
Audit Company (HAC). De Halal certifi
cering volgen de Hazard Analysis
Critical Control Points (HACCP) en de
British Retail Consortium-richtlijnen
(BRC). Een bedrijf moet eerst HACCP of

zouden alle producten biologisch moeten
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len duidelijkheid, transparantie, weten waar
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informatie www.halalaudit.nl

boer tot eindproduct. Nu heb je inderdaad
geen enkele zekerheid of je ritueel geslachte

Jacqueline Rogers

kip, niet zijn korte leventje heeft doorgebracht in een klein hokje.”

Ambitie
Marhaba Halal Foods bestaat pas anderhalf
jaar, en het team zit vol ideeën en is druk
bezig met het uitbreiden van het assortiment. Een van hun nieuwe producten die
binnenkort in het schap zal staan, is een
Halal lamsbolognese-saus. Echt uniek, want  
potjes pastasaus met lamsvlees bestaan niet.
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