Tussensegment varkensvlees
vraagt andere houding consument
Op kleine schaal is het gelukt een tussensegment varkensvlees in de markt te zetten, dat
zowel in prijs als in welzijn tussen gangbaar en biologisch in zit. Tot nu toe zijn slechts weinig
ondernemers bereid de risico’s voor de forse investeringen te dragen. De afzetmarkt is nogal
onzeker: de consument moet immers bereid zijn het vlees te kopen.
Voor een kilo biologische schouderkarbonade rekent Albert Heijn op
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Foto links: Diervriendelijk vlees bij Jumbo
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oorspronkelijke situatie. Daarbij is de optimale vierkantsverwaarding
van een varken uit een tussensegment een probleem. Van ieder
varken zijn wel 150 producten te maken, van karbonade, ham en
worst tot varkensoren voor de Aziatische markt. Zolang een deel
van het varken geen meerprijs oplevert, moet de rest voor een
extra hoge prijs verkocht kunnen worden. En veel delen hebben een
verschillende afzetmarkt. De oren gaan alleen naar Korea, de bacon
naar Engeland en de spare ribs naar de Verenigde Staten.

>> Jumbo Bewust
Hoewel grootschalig lastig blijft, op kleine schaal is het tussensegment er al wel. Jumbo-supermarkten verkopen Jumbo Bewust
varkensvlees, waarbij Jumbo een marktaandeel nastreeft van 10
procent, waar het ‘dicht tegen aanzit’, aldus Henny van Zijl, verant-
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