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Sensational Flavours is een
nieuwe productlijn van het
Westlandse (maar wereldwijd
opererende) groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan.
“We willen er een aantal
groenten mee in de etalage
zetten die heel bijzonder van
smaak zijn”, aldus
Convenience & Flavourmanager Bauke van Lenteren
van Rijk Zwaan.
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Met Sensational
Flavours verenigt groente
veredelaar Rijk Zwaan
het beste uit verschillende
groenterassen in één lijn van
bijzondere smaaksoorten.

Exportise
“Tot nu toe zijn consumenten zich er eigenlijk
alleen bij meloen en tomaat van bewust dat er
allerlei verschillende smaken te kiezen zijn.
Maar ook bij andere gewassen, zoals sla en
komkommers, zijn er soorten met een betere
smaak, waarbij het gaat om een goede
zout-zuurverhouding, voldoende vocht,
enzovoort.”
Een voorbeeld van de Sensational Flavours
van Rijk Zwaan is de gestreepte aubergine,
die een andere celstructuur heeft dan de
paarse aubergine die we gewend zijn.
“Daardoor neemt-ie minder vet op als je
‘m bakt en smaakt hij dus ook beter”, aldus
Van Lenteren. “Het gaat om de traditionele
mediterrane aubergine, die in het Middellandse Zeegebied groeit. Wij hebben die
gekruist met onze paarse kas-aubergine,
zodat hij ook in een klimaat als dat van
Nederland kan worden gekweekt.”
Dat is wat Rijk Zwaan doet, legt ze uit: “We
nemen het beste van verschillende soorten
en verenigen die in één groentesoort.” Een
ander mooi voorbeeld is een Spaans tomaatje
dat groen van buiten is en rood van binnen.
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“Als je dat doorsnijdt, heb je een mooi rood
tomaatje met een dunne groene cirkel
eromheen, met een hartige smaak, vlezig
bijna.”
De tomaat uit Spanje exporteren heeft geen
zin, want als het tomaatje in Nederland is
gearriveerd, is het helemaal rood en melig
geworden en heeft het de lekkere smaak
verloren. Rijk Zwaan heeft het mogelijk
gemaakt de tomaat ook hier te kweken.
“Zo blijven we constant groenten verbeteren
om het hogere marktsegment in landen over
de hele wereld te kunnen blijven bedienen”,
aldus Van Lenteren. “We hebben dochters in
27 verschillende landen, die we proberen te
helpen met nieuwe producten, met een meer
gevarieerde keuze in het hogere segment. We
hebben te maken met nieuwe exportlanden,
die dankzij ons niet alleen beter smakende
groenten kunnen leveren, maar ook meer
zekerheid, omdat ze beter te telen zijn.
En zo blijft Rijk Zwaan altijd aan de top van
de groenteveredeling, omdat het bedrijf in
een lange, Nederlandse traditie staat van
veredeling, en dus over enorm veel knowhow
beschikt. “Het houdt nooit op”, meent Van
Lenteren, “omdat we bijvoorbeeld te maken
krijgen met steeds extremere weersomstandigheden, waardoor er behoefte is aan
gewassen die tolerant zijn voor grote droogte.
Ook hebben we te maken met verzilting van
de bodem, dus ontwikkelen we soorten die
daartegen bestand zijn. Zo blijven we de
hele wereld bedienen, van Canada tot
Zuid-Amerika en Oost-Europa tot Spanje
en Turkije.”

