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Opnieuw een reeks impressies van buitenlandse 
formules, met medewerking van Erik Hemmes van 
zijn ‘gelijknamige’ Trade Marketing Services. Hem-
mes keek rond in Kopenhagen, Oslo en Malmö.
Meny is een fullservice-formule in Noorwegen. 
De keten omvat ruim 150 vestigingen, los van de 
ongeveer tien hypermarkten onder de naam Meny 

Ultra. Meny is een onderdeel van Norges Grup-
pen. Dat is de marktleider in de Noorse branche, 
met 27% marktaandeel. Norges Gruppen zegt op 
z’n site 40% marktaandeel te hebben. En het zwaait 
met ‘bron: Nielsen’. Maar dan telt het bedrijf het 
aandeel in Spar erbij (kan wel, maar hoeft niet)? 
Trekt er een paar formules bij die een mix zijn van 

Food in oslo:

Meny
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marketing services bekijkt supermarkten of 

andere foodretail in scandinavië.  Deze maand Meny.

door:  Gé Lommen  Foto: Erik Hemmes

Meny begint en eindigt zo’n beetje met gemak: bij de ingang zien we meteen een counter met dranken, fruitsalades, bakjes cherrytomaten etc. Hemmes: “En 

wat te denken van die gigantisch beeldschermen op de achtergrond? Maakt het wel levendig.”

food en horeca, maar eigenlijk meer horeca? Telt 
kiosken mee, omdat ze zoetwaren verkopen? Telt 
Norges ook de omzet van cash-&-carryformule 
Storcash mee, van dochter Asko?
Nou, dan doen we het zó:  van de ruim € 19 miljard 
foodomzet (omzet 2009) in Noorwegen is ofwel 
40% ofwel 27% voor Norges Gruppen. Afhankelijk 
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Opvallend bij deze counter: een enorm aanbod baguettes, voor 

onderweg, kantoorlunch etc. Het ziet eruit alsof ze daar ter 

plaatse gesneden en belegd zijn.

Bij het brood: veel aanbod klein brood, broodjes etc. Hemmes: “Anders dan bij 

ons; met een apart vak voor de schep en de zakken.”

Verderop in de Meny zien we afdelingen die nog gewoon een deli-achtige uitstraling hebben, zoals deze, met voorgegaarde en voorgebraden vleesproducten 

en verder convenience-agf en maaltijdonderdelen als pastasalades. Met magnetrons om de producten warm af te leveren.

Vlees in bediening, voorgebakken of –gebraden. Hemmes: “Met diepe zwarte 

bakken voor het schepaanbod. De producten komen zo zeer smakelijk over.’

van hoe je wilt tellen. En marktleider is dit bedrijf 
dan nog altijd, want de nummer twee is Reitan-
gruppen (formule Rema 1000) met 17%, dan Coop 
met 15% en Ica met 12% (de Noorse dochter van de 
Zweedse moeder en deels Ahold, zie FoodPersona-
lity vorige maand). 

In de detailhandel exploiteert Norges Gruppen tal 
van formules: Meny en Meny Ultra (soort XL-maa-
tje, bij elkaar zo’n 160 vestigingen), soft discounter 
Kiwi (ongeveer 450 vestigingen), soft discounter 
Bunnpris (200) Safari (11) en nog enkele conve-
nienceformules, zoals Deli de Luca, Joker, Fresh 

en Mix. En daarbij vinden we nog dat belang in 35 
Eurosparren en 250 Sparren. 
Meny, Kiwi, Joker, Bunnpris… klinkt aardig voor 
de ‘biodiversiteit’ van een sector. Maar als je er 
goed over nadenkt, is het eigenlijk een allegaartje. 
Waarom heeft het bestuur van Norges Gruppen 

Deze counter met binnen- en buitenlandse kaas is het begin van een enorm 

aanbod vers. 
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Het vlees en vooral ook de vitrine met gegrild vlees doet het water in de mond lopen. Zo’n beker (zie foto rechts) in de vitrine doet weliswaar truttig en oubollig 

aan, maar hij zal wel dik verdiend zijn. Hemmes: “Zo’n beker is altijd wel een signaal voor kwaliteit.”

En ook de afdeling vis in bediening ziet er smakelijk uit. Met een aanbieding van garnalen die er kennelijk niet om liegt. Hemmes: “Een indrukwekkende manier 

om de garnalen aan te prijzen. En dat bakje garnalen; op en top vers, ik zou zó gaan pellen.”
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Noorse eetgewoonten? Een demo met hartige vis-

koekjes. Hemmes: “Niet van die kleine hapjes, nee, 

royale stukken om te proeven. En ze waren warm.”

gemeend zo veel formules in de lucht te moeten 
steken? Omdat het al zo was voordat Norges Grup-
pen bestond. Omdat Norges Gruppen een fusie- en 
overnameproduct is. Norges Gruppen is een soort 
Noorse Laurus, zeg maar. Met alles bij elkaar zo’n 
1.900 supermarkten en 700 conveniencewinkels. 
Makkelijk? Verre van dat, kennelijk. Het bedrijf, dat 
sinds 2000 een samenraapsel is van kleinere bedrij-
ven, zegt op z’n site dat het dit jaar nog een stevige 
reorganisatie heeft moeten doorvoeren. Wij zouden 
zeggen: doe er nog maar een bij. (Tenminste, als er 
dan geen mensen uitgaan, maar gewoon, de com-
plexiteit verminderen.) Want vanuit de Nederlandse 
branche gedacht is het behoorlijk ouderwets dat 
een supermarktbedrijf nog met zo veel verschil-
lende formules aan de slag is. Dan vinden wij AH 
van groot tot klein (XL, To Go) of het Zweedse of 

Noorse Ica van groot tot klein (van hyper tot buurt-
winkel) een veel handzamere marktbenadering.
Afijn, Meny is de parel in de kroon van dit alles: 
fullservice, veel personeel, mooie afdelingen, aan-
trekkelijke verspresentaties. En het eten ziet er op 
de foto’s zo uit dat het ook vast smakelijk zal zijn. 
Een Meny-filiaal omvat doorgaans zo’n 12.000 
items, met vers als zwaartepunt van het aanbod. 
Maar, zegt Meny er op z’n site zelf bij, met lage 
prijzen. Lager dan in Nederland is dat natuurlijk 
nooit, dus voor ons is het prijspeil altijd aan de 
hoge kant. Verder zegt Meny dat het volgens een 
onderzoek van Nielsen de keten is met de meest 
tevreden klanten. Meny zegt dan ook van zichzelf: 
het personeel is de grote troefkaart. Of dat een 
preek voor eigen parochie is of dat Meny er volgens 
de Noorse consument echt zozeer bovenuit steekt, 
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Op de sandwiches en baguettes: ‘Til morgenmat, 

formiddagsmat, skolemat, nistemat, mellommat, 

møtemat, overtidsmat, middagsmat, kveldsmat, 

eller nattmat’. ‘Als ontbijt, lunch, voor op school, 

als tussendoortje, vergaderhap, voor tijdens het 

overwerken, diner, avondmaal of wat je nodig 

hebt als je ’s avonds laat thuiskomt met honger.’

Hemmes: “Een verpakking als deze zag ik heel veel 

in Scandinavische supermarkten, verpakkingen 

met zwart-witfoto’s.”

dat weten we uiteraard niet. De foto’s laten wel zien 
dat Meny zijn personeel hoog heeft zitten, ze zijn 
‘deli-achtig’ gekleed en Meny geeft ook de namen 
van medewerkers van bedieningsafdeling weer op 
borden. 
Maar goed, op de site staan wel gekkere bewerin-
gen, zoals: ‘keeping all the stores at a strategic size’. 
Wat bedoelt Meny daarmee? ‘We willen niet meer 
meters dan nodig?’ Formuleringen van schuim-
plastic.                                     ■

ammerlaan
Anneke Ammerlaan, trendonderzoekster voor 

voeding en consumentenwensen, beoordeelt 

de branche op het evenwicht tussen goede 

smaak en commercie. 

E-mail: info@ammerlaanfood.nl.

“De basis van ons welzijn en onze levenskwaliteit is de harmonie tussen 

gezondheid en genieten.” Deze uitspraak is van een filosoof, Reinhold Bergler. 

Maar weinig jonge ouders zullen deze uitspraak kennen, maar van de andere 

kant, een groeiende groep jonge ouders leeft daar al wel naar. 

Volgens Bergler wordt genieten, net zoals smaak, als kind aangeleerd. Het 

is cruciaal dat je al als peuter op de kleine vreugden van het leven wordt 

gewezen: een geitje op de kinderboerderij, een mooi bloemetje, de zon die 

op het water schijnt. Zoals de Duitsers dat met een mooi woord zeggen: ‘All-

tagsfreuden’. Hetzelfde geldt voor smaak. Hoe meer smaken kinderen krijgen 

aangeboden, hoe meer ze later lekker vinden. 

Volgens deze nieuwe generatie ouders begint de gezondheid van hun 

kleintje dan ook met een breed aanbod van smaken, producten en texturen. 

Als ik hun vraagt naar wat hun kinderen lekker vinden, krijg ik tegenwoor-

dig steevast het antwoord: alles! “Je hoeft echt niet apart te koken, hoor. Ze 

houden van olijven, kaas, groente…” Groente! 

Het nieuwe statussymbool voor deze jonge ouders is dus het eetgedrag van 

hun peuters. Hoe meer die lusten, hoe hoger het aanzien. Daar scheppen 

ze behoorlijk over op. De mooiste uitspraak van de laatste tijd: “Denk ik: doe 

makkelijk met vakantie en neem een paar potjes babyvoeding mee, wil hij 

dat spul helemaal niet eten!” Gevolgd door een heel tevreden: “Echt, hij lust 

alleen wat ik zelf maak!” 

Dat baby- en peutereten is al lang geen ondefinieerbaar kwakkie op een 

plastic bordje. Dat bewijst ‘Receptenboek voor mijn baby’. Hoe simpel het 

eten ook is, het ziet er al als echt en ook nog eens aantrekkelijk uit. Ook al 

door de keuze van het bordje en het lepeltje. Weliswaar is de oorsprong van 

dit boek Frans, maar de populariteit – topcadeau voor  ouders in spe – en de 

verkiezing tot beste kookboek 2010 in de categorie ‘vertaald’, illustreert dat 

deze trend wel degelijk in Nederland doorzet.  Ik geef toe, deze ontwikkeling 

zie je vooral onder de beter opgeleide ouders. Ze beïnvloeden wel de hele 

groep. Al is het alleen maar door gesprekken op de crèche. Deze ontwikke-

ling is dus onomkeerbaar.

De jonge ouders zien hun kroost graag als mini-gastronoompjes en daar 

hoort dus bijbehorend (ogend) eten bij. Geven zij hun iets kant-en-klaars 

– en dat gebeurt echt wel – dan moet het eten aan al hun voorwaarden 

voldoen, inclusief het uiterlijk van het product. Het merk dat deze behoefte 

het beste begrijpt, is ‘Les Menus Bébé’. Niet voor niets is de oprichtster van dit 

bedrijf, Jenny Carenco, ook de auteur van het eerder genoemde babykook-

boek. Haar bijzondere aanpak komt voort uit eigen behoefte en ervaring. 

En die behoefte is in de eerste plaats informatie én dan pas product. Dat 

zie je ook terug op de website, www.menus-bebe.fr. Er is meer ruimte voor 

recepten en tips (zelfs stap voor stap) dan voor de babymaaltijden die het 

bedrijf verkoopt. Les Menus Bébé gaat in de eerste plaats over een leefstijl, 

over waarden in het leven en het delen daarvan. En over ‘jong geleerd is 

oud gedaan’, want, zegt Jenny: ‘Het is belangrijk dat kinderen nieuwsgierig 

raken naar nieuwe smaken. Ten slotte is de baby van nu de gastronoom van 

morgen.’

Wie deze ontwikkeling doortrekt, begrijpt ook dat voor deze generatie 

ouders kinderproducten, in welke vorm dan ook, straks ‘not done’ zijn. Dat zal 

drastisch veranderen. Een uitgelezen kans voor wie het gedachtengoed van 

Reinhold Bergler en de praktische uitvoering van Jenny Carenco met elkaar 

weet te verbinden.

De nieuwe paplepel
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