In de reeks food retail
in het buitenland, met
beelden en uitleg van
Erik Hemmes, deze
maand de Deense
formule Meny.

Deense supermarktformules lijken geregeld een beetje een gezellige boel te maken van de pui en de ingang. Dat zagen we al bij Irma (in FoodPersonality mei), de convenienceformule van Coop, met vooral filialen in de hoofdstad Kopenhagen. Hier bij Meny zien we het weer, bloemen en planten op oude houten
stellingen, een oude fiets erbij en verderop tuinparasols. Of Meny dit ook zo heeft staan bij regenweer?
Het zal wel niet. Hemmes: “Ze durven het risico van diefstal aan, kennelijk zegt dat iets over de Deense
mentaliteit?”
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FOOD RETAIL IN DENEMARKEN

Meny
Erik Hemmes van Erik Hemmes\Retail Advies
reist geregeld naar het buitenland om bijzondere
formules te bezoeken, zeker nu de lockdowns
en andere beperkingen achter de rug zijn. Sinds
FoodPersonality april zijn we bezig met een reeks
opmerkelijke formules uit Denemarken. Hemmes
liep rond in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Deze maand: Meny, oorspronkelijk een Noorse
keten, maar sinds enkele jaren ook actief in
Denemarken. Wie in de branche werkzaam is,
een keer naar Denemarken reist en daar een
Meny binnenloopt, zal niet versteld staan van de
innovatieve inrichting. Maar wel van de maaltijden, salades, de varianten visgerechten etc.;

misschien is Meny wel de formule waar je de
meeste inspiratie op kunt doen als je meer met
die zogeheten ‘Nordic kitchen’ zou willen doen.
We zien van die eigenaardige Scandinavische
keuken meer terug in een Meny dan in formules
als Netto en Coop, terwijl die ketens veel meer
vestigingen omvatten.

Deze bakker zit in het winkelpand, maar is geen onderdeel
van Meny en ook niet van
Dagrofa. ‘Lagkagehuset’ is een
concessionair hier. Vast een
bakker met een paar bakkerswinkels in Kopenhagen, denk je
dan. Nee: een bakkerijformule
met vestigingen in heel Denemarken, maar ook in Londen en
New York. Het bedrijf erachter
is Ole & Steen, genoemd naar
de voornamen van de twee
bakkers die die keten van brood- en gebakwinkels uitbouwden. Ze verkochten
het enkele jaren terug aan investeringsmaatschappij Nordic Capital. In Engeland
had het bedrijf een tijd lang een imagoprobleem, vanwege belastingvlucht. Dat
verwacht je ook niet als je zo’n plaatselijk bakkerswinkeltje denkt te zien. Maar het
assortiment zal er niet minder om zijn, zo te zien aan de stevige broden achterin en
de verleidelijke ‘gateau Marcel’ van chocolade etc.
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De agf-afdeling is speels opgezet. Bijvoorbeeld: rondom de agf-eilanden houten stellingen met o.a. verse kruiden, een houten kar, een mand met maiskolven.
En we zien deze counter, met bediening. En met schalen waar de woorden ‘pasa delight’ bij staan, we nemen aan dat het Turkse zoetigheden zijn.
Gek aan deze opstelling: wat doet die medewerker daar? Want als je goed kijkt: de schalen zijn overdekt (met glas of plastic), maar de klant mag ze zelf openen
om het ‘Turkish delight’ naar keuze samen te stellen, met een tangetje en papieren zakjes om in te verpakken. Hemmes: “Bijzonder, die wand en die houten
planken met informatie over de producten. Het komt over als een keuken, inclusief ‘afwas’. De medewerker draagt een trui, overhemd en stropdas, geen kleding
voor iemand die de indruk moet wekken dat hij in een keuken werkt.”

We hebben de indruk dat Meny zich met maaltijden etc. behoorlijk onderscheidt in de Deense
supermarktsector. We zien maaltijden als kalkoenborst met wildsaus, kipcurry, smakelijk ogende
hamburgers verpakt in papier zoals vroeger (eentje zelfs met rode kool, vermoeden we). Quiches,
caesarsalade, griekse salade, tzatziki, pasta en
groentesalades uit de traiteurafdeling, maar ook
‘marinenerde kartofler’, gemarineerde aardappel.
Op een paar van deze artikelen staat: ‘vi holder
af mad’. Wij houden van eten. Nou, niet echt
origineel, ‘we love food’, dat hebben we wel vaker
gezien, en in onze branche heb je ook zoiets als
‘goed eten’ en ‘beter eten’. (Hoewel die kreten van
Plus en Albert Heijn de laatste tijd meer op gezond
en bewust slaan dan alleen maar op lekker.)
De prijzen? Die zijn ‘enorm’. Maar bedenk: de
Deense kroon is 13 eurocent.

Deze Meny-vestiging ligt aan de ‘Southamptongade’, tussen de binnenstad van Kopenhagen en
het havengebied. Hemmes: “Ik schat deze Meny
in op ongeveer 2.000 m2 vvo.”
Hoe zat de Deense supermarktsector ook alweer

in elkaar?
Denemarken telt ongeveer 5,8 miljoen inwoners.
De omzet van de supermarktsector bedraagt om
en nabij € 16 miljard.
Salling Group is marktleider, met – de percentages zijn van het jaar 2020 en het zijn afrondingen

– bijna 35%. Salling is sinds enkele jaren de bedrijfsnaam van wat jarenlang ‘Dansk Supermarked’ heette. Het omvat de formules Netto, Føtex
en Bilka. Van die drie is Netto de grootste. Netto
is qua formule ook marktleider in Denemarken.
En het is vooral een discounter. Een discounter
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Meny zal zich kennelijk onderscheiden met maaltijden,
zeiden we. Misschien ook wel met vis. Er ligt een joekel
van een vis in de vitrine, die zal er vast liggen als ‘signatuur’ van kwaliteit en diversiteit.
Maar veel opvallender zijn die oranje-roze ‘kwabben’,
die zie je bij ons niet. Het is ‘kog torskerogn’: gekookte
kabeljauwkuit. Bekend in de Deense keuken. Doorgaans is dat een conserve-artikel (in blik), maar hier
zien we dat als versartikel liggen.

‘Mattson Nielsen’… vast twee bekende koks.
Niet zo vreemd, als je bedenkt dat Dagrofa
ook horeca- en foodserviceleverancier is.
Opmerkelijke producten: ‘kartoffelmos met
bacon’ (kant-en-klare aardappelpuree met
bacon), ‘kartoffelmos med trøffel’ (ja, u
raadt ‘m al), ‘løgsuppe’ (uiensoep), boeuf
bourguignon, tandoori, ‘butter chicken’ etc.
Het oogt als een premiumaanbod – ook al
doordat die koks de visuele afzender zijn,
natuurlijk, en omdat het glazen potten zijn.
Aan de cijfers op die potten te zien is het assortiment behoorlijk ruim, aardappelpuree
met truffel is ‘nummer 60’.

als marktleider? Ja, dat krijg je in een land dat
duur is, niet alleen voor de toeristen, maar
wellicht ook voor de Denen zelf…
Coop is de nummer twee, met ongeveer 32%
marktaandeel. De formules van Coop: Brugsen,
Fakta, Coop 365, Kvickly en Irma.
De nummer drie is het uit Noorwegen afkomstige

Reitangruppen, met bijna 15% en met de formule
Rema 1000. Vergelijkbaar met Dirk, Nettorama
en Boni.
De nummer vier is Dagrofa, met bijna 12%
marktaandeel, en met de formules Meny, Spar,
Min Købmand en Let-Køb. In de vorige editie
meldden we ook nog de formule Kiwi, maar

sorry, dat moeten we corrigeren, Kiwi bestaat niet
meer.
Dan volgen: Lidl en Aldi, elk met ruim 3% marktaandeel, waarbij Lidl een paar tienden procenten
meer heeft dan Aldi.
En nou weer naar Dagrofa en Meny. Dagrofa
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Dezelfde kwaliteitsbeleving bij het vlees,
zo te zien. Hemmes zag een actie met
lamsvlees, 10% korting die week.
En bij de slagerij een vitrinekast met
dry-aged. Rundvlees van een Deense
leverancier die kennelijk in de laatste vier
jaar drie keer een kwaliteitswedstrijd heeft
gewonnen: ‘jnmeat.dk’ als winnaar van
de ‘world steak challenge’. Dat is J.N. Meat
International uit het stadje Slagelse. Ook
in ons land heeft bijna elke slager een paar
oorkondes aan de achterwand hangen.
Maar die ‘World Steak Challenge’ schijnt
toch een bekend fenomeen in de wereldwijde rundvleeswereld te zijn.
De kaasafdeling ernaast: oogt ook smakelijk, maar vooral herkenbaar. Het assortiment buitenlandse kaas lijkt wellicht nog
het meeste op dat van een Nederlandse
fullserviceformule, met kazen uit heel
Europa, maar vooral uit Frankrijk en Italië.

Hemmes: “Bij de wijnafdeling kun je proeven. Ten eerste de wijnen zelf, die man schenkt ze in en
je ziet de glazen hangen. Maar je kunt ook een gekochte maaltijd hier opeten.” Maar echt sfeervol zien die tafeltjes en barkrukken er niet uit…

is vergelijkbaar met de positie van Sligro Food
Group vroeger in de Nederlandse supermarktsector, enerzijds actief in foodretail (met Emté
destijds), anderzijds foodservice met de Sligrogroothandels. Maar het verschil is dat bij Dagrofa
altijd het zwaartepunt op foodretail heeft gelegen.
De formules zijn dus Meny, Spar, Min Købmand
en Let-Køb. Waarbij ‘Meny’ in het Noors en
Deens ‘menu’ betekent en waarbij Min Købmand waarschijnlijk ‘mijn boodschappenmand’
betekent.
Meny, Spar, Min Købmand en Let-Køb; dat was
tot aan 2015 heel anders. Toen heetten de formu-

les Superbest, Eurospar, Spar en Kiwi. Superbest
was de formule met hoogwaardig assortiment
en een ruim aanbod en dus fullservice. Eurospar
was een grotere variant van de Spar-formule, een
naam die elders in Europa ook veel voorkomt.
Dan Spar zelf; de kleinere buurt- en gemakswinkelvariant. En dan discounter Kiwi.
Maar het verhaal van Dagrofa van de laatste tien
jaar is er een met vooral tegenslag. Afgelopen
voorjaar maakte Dagrofa bekend dat het een
winst over het jaar 2021 had geboekt. En dat was
de eerste keer na acht jaar.
In 2014 kwam Dagrofa in de verliezen. En in het

jaar erop kwam de Noorse marktleider Norgesgruppen aan boord. En met die komst werden
Superbest en Eurospar omgebouwd tot Meny,
een jarenlange ombouwoperatie. Maar die reddingsoperatie hield ook in dat Norgesgruppen de
grootste stem in Dagrofa heeft gekregen. Norgesgruppen heeft 49%, ‘KFI Erhvervsdrivende Fond’
heeft 42% en de aangesloten ondernemers bij elkaar 9%. KFI is een investeringsmaatschappij die
in vastgoed en dan vooral detailhandelsvastgoed
belegt en als missie heeft individuele winkeliers
de ruimte te bieden om te ondernemen. KFI is al
sinds jaren aan Dagrofa verbonden.
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