1: STAKEHOLDER ANALYSE

MELKVEEHOUDERS

Deze stakeholder analyse is uitgevoerd ter verkenning van de zuivelketen en om te onderzoeken wat de

melkveehouder, zou deze er niet zijn. Melkveehouders binnen de zuivelketen zijn professionele

complexiteit is van de voedingsindustrie rondom boter. De nadruk bij deze analyse ligt op welke

zelfstandige ondernemers die zich bezighouden met de productie van rauwe melk. Dit wordt gedaan

verschillende stakeholders er betrokken zijn, in welke mate zij een primaire actor zijn bij het

door middel van het houden van melkkoeien en deze regelmatig te melken. De rauwe melk wordt

productieproces en welke secundaire actoren invloed kunnen uitoefenen. Met deze informatie is

opgeslagen in een koeltank voor maximaal 3 dagen, totdat het wordt opgehaald om verder verwerkt te

uiteindelijk gekeken naar de verschillen in belangen en invloeden. Er is geprobeerd via waardes een

worden. Melkveehouders werken samen in coöperatieve vorm, om zeker te zijn van een afname van

beeld te krijgen welke thematiek relevant is voor de productontwikkeling en de invloed van de

hun melk. Op die manier hebben zij zelf invloed op prijsafspraken en dergelijke. Zij worden betaald per

industrieel ontwerper.

kg vet en eiwit. Vanwege de beperkte houdbaarheidsdatum van rauwe melk, vindt de distributie ervan

Aan het begin van de zuivelketen staat natuurlijk het melkvee, maar zonder een boer, of

regionaal plaats.
Om het onderzoeksgebied in te perken en als kennisbasis voor het invloedmodel en het model van de
zuivelketen te gebruiken, zijn stakeholders gegroepeerd of buiten beschouwing gelaten in het

COÖPERATIES
De grootste zuivelcoöperatie in Nederland is Zuivelcoöperatie Friesland Campina. Een samenwerking

uitgevoerde onderzoek.

van duizenden melkveehouders in Nederland, om de zekerheid van afname van melk te garanderen,
tegen een rechtvaardige prijs. Daartegenover staat wel dat de kwaliteit van de rauwe melk van deze

Voor dit onderzoek is er hoofdzakelijk gebruik gemaakt van het onderzoek “zand in de witte motor” en

leden aansluit op de eisen van de coöperatie.

“Rapport de Witte Motor”. Het eerste onderzoek heeft een vrij kritische blik op de zuivelketen, terwijl

Deze leden zijn gezamenlijk eigenaar van de onderneming die vervolgens de rauwe melk verwerkt tot

het rapport de witte motor, gepubliceerd door een belangenorganisatie van de zuivelindustrie, juist heel

een consumentenproduct. Om de prijs van de rauwe melk te kunnen garanderen moet het tot kwalitatief

positief perspectief aandraagt. Door gebruik te maken van deze uiterste perspectieven wordt er

goede producten te verwerken zijn, die ook voldoende verkocht wordt.

verwacht mogelijke tegenstrijdigheden in perspectief te kunnen plaatsen. Daarnaast is informatie op de

ZUIVELVERWERKER

websites van de overheid geraadpleegd, zoals nvwa.nl en voedingscentrum.nl.

De volgende schakel in de zuivelketen is de zuivelverwerker of (zuivel)producent, dit begint bij de
distributie van de rauwe melk van de melkveehouder naar de fabriek of opslag. En deze schakel eindigt

1.1 WELKE STAKEHOLDERS BEHOREN TOT DE
ZUIVELKETEN?

op het moment dat het product in de handel terecht komt of doorstroomt naar een andere voedselketen,
om als ingrediënt verwerkt te worden.

invloed hebben op het productieproces van de zuivel. Dus bij het wegvallen van een van deze actoren

DISTRIBUTIE
Vanwege de beperkte houdbaarheid van de rauwe melk moet de distributie naar de producent over

zal het binnen de huidige vorm van zuivelproductie en promotie onwaarschijnlijk zijn dat het

korte afstand met korte duur plaatsvinden. Deze regionale distributie vindt plaats vanuit de

boterproduct de consument zal bereiken.

melkfabrieken. Eens in de 3 dagen (of iets dergelijks) komt een melktank langs om de melk op te halen.

Er kan bij deze analyse op verschillende schalen worden gekeken naar de stakeholder, op regionaal

VERWERKING/BEWERKING
Na het transport van melkveehouder (via een centrale opslag) naar een melkfabriek, zal de rauwe melk

niveau, dat wil zeggen een gemeente of provincie. Maar ook nationaal of Europees niveau biedt inzicht

worden verwerkt tot het gewenste eindproduct. Dit kan bijvoorbeeld consumentenmelk, boter, kaas of

in de eigenschappen van de stakeholders.

yoghurt zijn. Maar de rauwe melk kan ook verwerkt worden tot een ingrediënt voor andere producten,

De primaire stakeholders worden binnen deze analyse als actoren die door werkzaamheden direct

zoals melkpoeder. Waar melkveehouders in Nederland Nederlandse melk afleveren, kan het zo zijn dat
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een melkfabriek de keus maakt om ook melk uit het buitenland te accepteren. Maar er is wel een vaste

uitgangspunten waarmee de handel zijn productassortiment vormgeeft is het klantenspectrum,

relatie tussen de melkveehouder en de industrie. Omdat zij vaste afspraken maken over prijs en

afzetpotentieel en de omzetdoelstellingen.

kwaliteit, zorgt dit ook voor een zekerheid waardoor beide onderdelen niet geneigd zijn om deze relatie

SUPERMARKTEN
De handel bestaat naast grote distributiecentra die producten van de zuivelverwerker ontvangt, ook uit

te verbreken.

detailhandel ondernemingen, een globaal onderscheid is er te maken tussen grootwinkelbedrijven en de
Een van de eerste productieprocessen die de rauwe melk doormaakt is pasteurisatie, een korte

kleine winkels. Grootwinkelbedrijven zijn beter bekend als supermarktketens met een vergelijkbare

verhitting en snelle afkoeling om ongewenste bacteriën te doden, een veiligheidsproces. Daarnaast

winkelformules. Bekende winkelformules zijn Jumbo en Albert Heijn.

vindt er standaardisatie plaats, dit wordt gedaan om de hoeveelheid melkvet in de melk te beïnvloeden,
door middel van centrifuge. Dit wordt niet gedaan omwille van voedselveiligheid, maar als een

DETAILHANDEL
Naast de bekende supermarkten zijn er ook een divers aanbod aan producten in de detailhandel. Maar

bepaalde sturing naar een eindproduct. De lichte delen van de melk zijn namelijk vet en romig, en de

in verhouding tot het aandeel van supermarkten in zuivelketen, is dit bijna verwaarloosbaar klein. Maar

zwaardere delen zijn magere melk, ook wel bekend als ondermelk. Op die manier kan voor de

het mag zeker niet vergeten worden.

consumptiemelk een vast melkvetpercentage worden aangehouden door de juiste verhouding

CONSUMENT

ondermelk en room samen te voegen.

De consument, degene die het product koopt en consumeert. Binnen de zuivelketen is de consument
een zeer brede schakel. Er zijn veel soorten consumenten maar ook heel veel consumenten. In die zin is

Om tot producten zoals consumptiemelk, yoghurt, vla, pudding, boter en kaas te komen, zijn nog wat

de consument een zeer selecterende schakel, de mogelijkheid is om zuivel af te nemen direct bij de

productiestappen nodig. Zoals het toevoegen van andere ingrediënten of het opnieuw pasteuriseren of
steriliseren van de melk. Dit proces wordt ook wel “het op waarde brengen” van de melk genoemd,

boer, fabriek, of via de meer reguliere weg, de handel (supermarkt).

zoals het toevoegen van kleur- en zoetstoffen of melkzuurbacteriën voor yoghurt.

WAARDE
De consument selecteert haar producten op basis van smaak, voedingswaarde, gezondheid, gemak,

VERPAKKING
Vervolgens wordt het product verpakt, met behulp van toeleveranciers van bijvoorbeeld karton of

variatie, speciale karakter, duurzaamheid en prijs. De eigenschappen van het zuivelaanbod wordt dus
daardoor beïnvloed. Welke eigenschappen nu uiteindelijk belangrijker zijn voor de consument hangt

kunststof. Het verwerken en verpakken wordt over het algemeen gezien als een schakel in de

sterk af van hoe de consument ze percipieert en de doelen die de consument heeft met het product.

zuivelketen, omdat dit op dezelfde locatie gebeurd, of door een en dezelfde belanghebbende wordt
uitgevoerd.

HANDEL
De handel is heel simpel gezien, de distributie schakel tussen de producent/merken en de consument.

Naast de eerdergenoemde schakels, de melkveehouder, industrie, handel en consument, heeft de

Er is een binding in deze schakel met zowel binnen en buitenland. Een groot deel van de Nederlandse

zuivelketen nog wat secundaire actoren die van invloed zijn op de zuivelketen. Een van de grootste is

zuivelproductie wordt verhandeld in een zuivelketen in het buitenland. Maar ook zuivel geproduceerd

de overheid, in verschillende vormen. Maar aan de industrie zijn ook een aantal stakeholders

in het buitenland, kunnen uiteindelijk in Nederland verkocht worden. Er bestaat dus niet een zuiver

verbonden. Daarnaast zijn er stakeholders te vinden die te definiëren zijn als consumenten die als

Nederlandse zuivelketen. De handel heeft de keus over welke producten ervan welke fabrieken worden

onderdeel van de maatschappij, onafhankelijk van overheid en industrie functioneren.

afgenomen. Maar feitelijk wordt de handel sterk gestuurd door de behoefte van de consument en de

OVERHEID

sturing vanuit de industrie naar de consument toe door middel van productmarketing. De

De overheid is in het geval van de zuivelketen een bijzondere actor. Zij is de sturende actor, in de zin
dat zij de verschillende schakels in de keten controleert. Het is de taak van de overheid om de
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voedselveiligheid te normeren en te handhaven. Met als doel dat iedere consument moet kunnen kiezen

verbeteren en de consument informatie geven om goede voedselkeuze te kunnen maken, met aandacht

voor voldoende gezond, veilig en betaalbaar eten en drinken.

voor gezondheid, veiligheid, herkomst en milieu.

NEDERLANDS
In Nederland wordt de zuivelketen door middel van wetgeving genormeerd. Onder andere de warenwet

INDUSTRIE
Los van de schakels in de zuivelketen, de melkveehouder, producent van boter en de handel, zijn een

is een belangrijk onderdeel hiervan. Deze wet houdt in dat een levensmiddel of product de gezondheid

aantal kleine stakeholders te benoemen.

of veiligheid van de consument niet in gevaar brengen. In de warenwet staat aan welke eisen
voedingsmiddelen moet voldoen. De controle van de warenwetregelgeving wordt gedaan door de

DIERVOEDING PRODUCENTEN
“Je bent wat je eet”. Zoals de voeding van een mens zich vertaald naar de welgesteldheid van de mens,

NVWA door middel van waarschuwingen of boetes.

is dit zeker zo waar bij melkvee. De keus in voeding van de boer, maar ook de samenstelling van de

NVWA
De Nederlandse voedsel en warenautoriteit ziet erop toe dat het eten veilig is. Zij doen dit aan de hand

voeding door de producenten is hiervan van invloed. De diervoedingsketen is hierbij dus niet een

van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in Europese wetgeving.

zuivel in de zuivelketen. Zit er bijvoorbeeld te veel antibiotica en dergelijk in de voeding, zal dit zich

De mate waarin de NVWA invloed kan uitoefenen is sterk afhankelijk van de politieke sfeer. Het

ook vertalen naar de kwaliteit van de kaas.

beschikbaar gestelde geld voor controles en onderzoek biedt dan wel meer of minder mogelijkheid tot

VEEARTS
Zoals eerder als werd toegelicht kan de mate van antibiotica van invloed zijn op de kwaliteit van de

directe actor, maar de staat van deze keten stelt een soort randvoorwaarde voor de kwaliteit van de

aansturing.
VOEDINGSCENTRUM
De overheid financiert de Stichting Voedingscentrum om het mogelijk te maken dat consumenten

kaas. De veearts heeft, in zijn of haar keus een sterke invloed op de kwaliteit van de rauwe melk, maar

makkelijk kunnen kiezen voor gezonde voeding. Het voedingscentrum geeft bijvoorbeeld advies over

het wetenschappelijk onderzoek. Maar de veearts heeft in vergelijking tot de wetenschap directer

hoe je gevarieerd en veilig kunt eten. Het is een onafhankelijke stichting en beter bekend van het

invloed op de kwaliteit van de zuivel in de keten. Omdat de veearts invloed heeft op de zuivelketen via

uitdragen van de Schijf van Vijf. Ze worden gefinancierd door de overheid. Naar aanleiding van het

de melkveehouder is het niet een directe actor, maar secundair.

voedselschandaal in de vleesketen, werd er een taskforce opgezet door de overheid. Hieruit vloeide een
campagne op de website van het voedingscentrum ter bewustwording van de consument, dat deze zich

MARKETINGBUREAUS
Marketingbureaus, dan wel intern bij verschillende ketens aanwezig, of als externe schakel

niet moet laten foppen door informatie op verpakkingen.

aangedragen door deze verschillende schakels, zijn sturend door hun gedrag in de wijze waarop de

ook de gezondheid van de consument. De kennis van de veearts wordt daarnaast ook beïnvloed door

consument naar een product kijkt. Maar ook wat de algemene opvattingen zijn over de zuivelketen. De
Naast het voedingscentrum en de NVWA heeft de overheid meerdere methodes en zaken om de voor

meest zichtbare marketing in de zuivelketen is de vinden in de verpakkingen en reclames van

de consument duidelijkheid te scheppen over de kwaliteit van de voeding, maar ook bijvoorbeeld de

zuivelproducten voor de consument. Maar ook bijvoorbeeld op het gebied van het verbinden van de

herkomst van het voedsel, of de mate van duurzaamheid. Logo’s en (keur)merken op etiketten zijn

melkveehouder en diens werkzaamheden met de consument. Door te communiceren met de consument

bekende voorbeelden hiervan. Op die manier probeert de overheid naast het kennisgeven aan de

dat de koeien weer grazen in de weide.

consument, de industrie te sturen in naar het gewenste gedrag.

KETEN KWALITEIT – ORGANISATIES (PRIVAAT)
Vanwege de sterke afhankelijkheid van het functioneren van de andere schakels, wordt de kwaliteit op

EUROPEES
Op Europees niveau is er ook een zekere mate van sturing op de zuivelketen. Naast regelgeving met

die manier sterk geborgen. Om die kwaliteit te controleren bestaan er diverse private organisaties die

betrekking tot de import en export van zuivel, is er ook zeer recentelijk, in 2014, de wetgeving met

zich daar mee bezig houden. Zo wordt de rauwe melk veelvuldig getest door een

betrekking tot voedselinformatie vervangen. De wet heeft als doel de leesbaarheid van etiketten te

accreditatiecommissie. De opgestelde regels zijn af te leiden van de kennis die de zuivelketen bezit met
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1.2 WAT ZIJN DE BELANGEN EN INVLOEDEN VAN
DEZE STAKEHOLDERS?

betrekking tot voedselveiligheid, smaak en bijvoorbeeld gezondheid. In zekere zin wordt er ook
invloed uitgeoefend via de overheid op de ketenkwaliteit organisaties.

MAATSCHAPPIJ

STRATEGIEËN EN INVLOED

De maatschappij is een soort verzamelnaam van stakeholders die niet direct te verbinden zijn aan de

Uit onderzoek gedaan door “zand in de witte motor”, bleek dat verschillende stakeholders op bepaalde

industrie of overheid. Bepalend voor deze groep stakeholders is dat zij veelal vanuit een

manieren invloed kunnen uitoefenen. Naast dat de overheid, als sturende actor van de zuivelketen, in

(wetenschappelijke) kennisbasis, zoals ethisch, technologisch of biologisch onderzoek informatie

die haar rol een strategie kan toepassen om de zuivelketen te sturen. Slechts enkele schakels van de

verspreiden. Kenmerkend aan de maatschappij is het burgerschap van elke consument en als collectief

zuivelketen blijken strategisch hun belangen te kunnen behartigen. Zoals de verwerking en verpakking,

invloed kan uitoefenen, of via een instituut zoals een wetenschappelijk onderzoek en via media een

de producent. Zij bestaan uit een klein aantal zeer grote coöperaties of bedrijven. Omdat zij een sterke

grote groep burger-consumenten (Tavenier, 2012) kan bereiken.

verbinding hebben met de melkveehouders, de leden van de coöperatie zijn de melkveehouders, hebben

WETENSCHAP
Door nieuwe technologieën, verbeteringen in productieprocessen, maar ook nieuwe kennis over

zij de mogelijkheid om meerdere schakels in de keten te beheren. Met deze macht kan er sterk gestuurd
worden. Bijvoorbeeld met prijsafspraken, maar ook de kwaliteit van de melk.

mogelijke gezondheidsrisico’s kan de wetenschap impact hebben op de zuivelketen. Zij zijn in die zin
niet een directe schakel van de zuivelketen. Maar door publicaties en dergelijke kunnen zij wel de

De handel en industrie wordt zeer dominant beheerst door de consument en haar beeldvorming. Met

gedragingen van de schakels van de zuivelketen beïnvloeden. De gezondheidsmaatregelen die een boer

betrekking tot voedselveiligheid worden er door de overheid op basis van wetenschappelijke en

neemt bij het gezond houden van een koe. Of een goedkoper productieproces bij het bereiden van

politieke overwegingen normen en regelgeving opgesteld. Maar de reputatie van een product is voor de

rauwe melk tot consumentenmelk. Niet alles wat de wetenschap publiceert, heeft directe impact op de

handel en industrie een gedragsbepalende factor. De vraag hierbij is in welke mate deze verhouding

zuivelketen. Er moet voor veranderingen eerst een draagvlak worden gecreëerd, onder de actoren van

aanleiding geeft voor bijvoorbeeld bepaalde marketingstrategieën, om maar een goede reputatie te

de zuivelketen, of de overheid (de sturende actor).

behouden.

MEDIA
De media, in de vorm van journalistiek, zoals actualiteitenprogramma’s en kranten. Maar ook websites

INVLOED OVERHEID
De overheid is de sturende actor op dit moment binnen de zuivelketen. Zij streeft naar de optimale

met informatie, dat vanuit de samenleving los van de industrie of overheid is gevormd.

vorm van voedselveiligheid. Afhankelijk van de kennis die de overheid heeft over de zuivelketen, kan

CONSUMENTENORGANISATIES
Er bestaan verschillende soorten consumentenorganisaties. Zij bestaan uit mensen uit de maatschappij.

zij invloed hierop uitoefenen. Zo kan kennis over dat de industrie een grote invloed heeft op
verschillende andere schakels in de zuivelketen, aanleiding geven om bij sturing te focussen op de

Ze zijn vaak vanuit ethisch perspectief bezig met zaken. De consumentenbond doet bijvoorbeeld

industrie. Deze schakel kan dit dan geleiden naar de rest van de keten. Op die manier kan de overheid

regelmatig onderzoek binnen grijze gebieden waar de overheid niet directe noodzaak herkent om door

gebruik maken van de verhoudingen in de zuivelketen.

middel van regel- en wetgeving te sturen.

WAARDES
Elke organisatie is verschillend en zal met verschillende aspecten van de markt, maatschappij en

Omdat de reputatie van een merk of product een gedragsbepalende factor is voor een groot deel van de

industrie bezig zijn. Zo is Wakker Dier een organisatie die onder andere de consument en industrie

industrie, kan ook geconcludeerd worden dat de parameters waarmee een consument een product

bewust wil maken van de kwaliteit van het leven van kip en te nudgen (Thaler, et al., 2008) in het

waardeert, invloed zijn op de belangen van de industrie.

aankoop- en verkoopgedrag.

IV

In feite zijn dit alle waardes waar de consument haar productkeuze door laat beïnvloeden. Daarnaast

De opgestelde regels van de ketenkwaliteitsorganisaties worden sterk nageleefd door melkveehouders,

zullen waardes of eigenschappen die niet direct zichtbaar voor de consument, binnen een groep

niet alleen omdat zij anders hun accreditatie verliezen. Wanneer de melk kwalitatief niet hoog genoeg

stakeholders een rol spelen. Bij de industrie zal het gaan om interne processen zoals het optimaliseren

is, zal dit zich vertalen naar een kwalitatief slechter consumentenproduct, met als gevolg een risico op

van productieproces, door bijvoorbeeld te verbruiken energie te minimaliseren. Vanuit de overheid

een mindering in omzet. Wat uiteindelijk een direct gevolg heeft op de prijs die de melkveehouder

spelen zaken in relatie met voedselveiligheid waar de consument geen kennis van, naast de behoefte

krijgt voor de rauwe melk.

aan veiligheid van individuele consument een grote rol.

2: POSTER NEDERLAND ZUIVELLAND

VOEDSELVEILIGHEID
Voedselschandalen, beeldvorming van de consumenten, gezondheid van consumenten geven
aanleiding om hierop te focussen. Dit zorgt er ook voor dat schakels van de zuivelketen, die te ver af

Nederlandse Zuivel Organisatie (2015). Nederland Zuivelland. Geraadpleegd van

staan van de consument om uit zichzelf die belangen/behoeftes te waarborgen, op indirecte wijze de

http://www.nzo.nl/sites/default/files/page/attachment/nederland_zuivelland.pdf

belangen van de consument te behartigen. Voedselveiligheid is een van de parameters die de afgelopen
decennia een van de belangrijkste uitgangspunten van de overheid. Het optimaliseren van deze
parameter is op dit moment een belangrijk streven.

Gezondheid, aantrekkelijkheid en smakelijkheid zijn voorbeelden van waardes waar de consument haar
keus op zou kunnen baseren. Waar de overheid naast voedselveiligheid voor de betaalbaarheid en
beschikbaarheid van voedsel streeft. Duurzaamheid op het gebied van milieu kan via de invloed van
bijvoorbeeld media of wetenschappelijk onderzoek een rol spelen.

ONDERLING BELANG
Lang niet alle waardes zijn even belangrijk voor de consument, of niet voldoende zichtbaar voor de
consument om een keuze over te kunnen maken. Zo zal economische duurzaamheid, die afhankelijk is
van kleine details binnen het productieproces een grotere invloedfactor zijn binnen de industrie, dan dat
het een door de consument aangedragen invloedfactor is. Deze parameters zijn te definiëren als
onderling belang. Hierbij zal altijd een verband worden kunnen gelegd met de waard perceptie van de
selecterende actor, de consument. Maar door de grote afstand tussen bijvoorbeeld melkveehouder en
consument, maakt interne belangen waarschijnlijker.

De consument staat tegenwoordig namelijk ver van de melkveehouder af. Waar vroeger de
melkveehouder zelf de melk of boter aan de deur verkocht, staat hier de industrie en handel tussen.
Deze schakels zorgen voor een grote afstand tussen de melkveehouder en consument. Met als resultaat
dat de melkveehouder de consument enkel via deze schakels de consument zou kunnen bereiken.
Belangen voor de melkveehouder zijn daarom sterk gerelateerd aan de toepassing van de industrie.
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7: MARKTANALYSE
Aan de hand van een analyse van de het marktaanbod van boter zijn diverse conclusies getrokken en
verschillende aannames gedaan. Dit is een overzicht van de onderzoeksgegevens. Er is gekeken naar
het productaanbod in de supermarkten Jumbo en Albert Heijn. Er is geselecteerd op boterproducten
met de productnaam boter en het segment botermengsels, dus niet de smaak van boter. Een afbeelding
van de verpakking, om inzicht te geven in hoe het product aan de consument wordt gepresenteerd. De
prijs per kilogram en per product wordt voor, waar beschikbaar, gegeven van zowel de Jumbo als
Albert Heijn. Daarnaast wordt een vermelding gedaan van de meest voorkomende schaphoogte, dit
wijkt namelijk af per supermarkt.

De producteigenschappen worden gegeven die op het eerste aanzicht zichtbaar zijn, dat wil zeggen de
soort verpakking en het formaat en de vorm. Enige specificaties zoals een specifiek gebruik wordt waar
aanwezig vermeldt. Daarnaast worden hier ook eventuele bijzonderheden vermeldt, afwijkend van het
standaard gezouten of ongezouten roomboterproduct van 250 gram. Het percentage aanwezig melkvet
wordt standaard vermeld. Het merk en de producent worden beschreven. Hierbij zal worden vermeld
onder welk segment dit merk valt, dat wil zeggen A-merk, B-merk, huismerk, of Budget-merk.
Opmerking hierbij is dat bij A-merken is niet bekend welk bedrijf de producent van de boterproducten
is

XX

Verpakkingsafbeelding

Prijs

Product

Producent

Euro/Kg

Massa

250 gram

Merk

CampinaBotergoud

Merksegment

A-merk

Jumbo

6,60

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

6,95

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Boter is smeerbaarder

Productnaam

Grasboter

Euro/Product
Jumbo

1,65

Albert Heijn

1,74

Plaats in schap
Jumbo

Midden/Boven

door voeding van

Albert Heijn

Midden

‘vers’ gras.
Massa

250 gram

Merk

Campina Botergoud

Jumbo

6,60

Verpakking

Wikkel

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

6,95

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

Nederland

Productnaam

Gezouten Grasboter

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,65

Albert Heijn

1,74

Zout
Bijzonderheden

Plaats in schap

Boter is smeerbaarder

Jumbo

Midden/Boven

door voeding van

Albert Heijn

Midden

‘vers’ gras.
Massa

225 gram

Merk

Campina Botergoud

Jumbo

7,82

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

7,91

Vorm

Ovaal

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Boter is smeerbaarder

Productnaam

Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,76

Albert Heijn

1,78

Plaats in schap
Jumbo

Boven

door voeding van

Albert Heijn

Boven

‘vers’ gras.

XXI

Grasboter

Massa

225 gram

Merk

Campina Botergoud

Jumbo

7,82

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

7,91

Vorm

Ovaal

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

Nederland

Productnaam

Gezouten Grasboter

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,76

Albert Heijn

1,78

Zout
Bijzonderheden

Plaats in schap

Boter is smeerbaarder

Jumbo

Boven

door voeding van

Albert Heijn

Boven

‘vers’ gras.
Massa

250 gram

Merk

Campina Botergoud

Jumbo

6,36

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

-

Vorm

Ovaal

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

39% Melkvet

Herkomst

Nederland

Productnaam

Halfvolle boter

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,59

Albert Heijn

-

Zout
Bijzonderheden

Plaats in schap

Halfvolle boter bevat

Jumbo

Boven

50% minder vet dan

Albert Heijn

-

gewone roomboter
Massa

250 gram

Merk

Campina Botergoud

Jumbo

6,00

Verpakking

Wikkel

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

6,08

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

-

Productnaam

Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,50

Albert Heijn

1,52

Plaats in schap
Jumbo

Midden/Boven

Albert Heijn

Midden

Roomboter

XXII

Massa

250 gram

Merk

Campina Botergoud

Jumbo

5,96

Verpakking

Wikkel

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

6,04

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

Nederland

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,49

Albert Heijn

1,51

Plaats in schap
Jumbo

Midden/Boven

Albert Heijn

Midden

Euro/Kg

Zout
Bijzonderheden

-

Productnaam

Gezouten Roomboter

Massa

125 gram

Merk

Campina Botergoud

Merksegment

A-merk

Jumbo

1,03

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Kleiner formaat

Productnaam

Ongezouten

Euro/Product
Jumbo

8,24

Albert Heijn

-

Plaats in schap
Jumbo

Midden/Boven

Albert Heijn

-

Euro/Kg

Roomboter

Massa

200g

Merk

Campina Botergoud

Merksegment

A-merk

Jumbo

6,95

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

7,05

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Bakken en Braden

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

Nederland

Productnaam

Roomboter voor

Euro/Product
Jumbo

1,39

Albert Heijn

1,41

Zout
Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

Midden/Boven

Albert Heijn

Midden

Room is langer
geklopt, dus spat niet.

XXIII

bakken en braden

Massa

250 gram

Merk

Jumbo

Jumbo

5,08

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

-

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

-

Bijzonderheden

-

Productnaam

Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,27

Albert Heijn

-

Plaats in schap
Jumbo

Midden/Boven

Albert Heijn

-

Roomboter

Massa

225 gram

Merk

Jumbo

Jumbo

6,09

Verpakking

Kuipje

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

-

Vorm

Ovaal

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

-

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

-

Bijzonderheden

-

Productnaam

Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,37

Albert Heijn

-

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Roomboter

Albert Heijn

Euro/Kg

Massa

250 gram

Merk

Jumbo

Merksegment

Huismerk

Jumbo

4,27

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

-

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

-

Productnaam

Gezouten Roomboter

Euro/Product
Jumbo

1,18

Albert Heijn

Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

Zout

Midden/Boven

Albert Heijn

XXIV

-

Massa

225 gram

Merk

Jumbo

Jumbo

6,09

Verpakking

Kuipje

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

-

Vorm

Ovaal

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

-

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

-

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,37

Albert Heijn

-

Plaats in schap
Jumbo

Zout
Bijzonderheden

-

Productnaam

Gezouten Roomboter

Boven

Albert Heijn
Massa

250 gram

Merk

Jumbo

Jumbo

7,88

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

-

Vorm

Rol

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

-

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

-

Productnaam

Gezouten Roomboter

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,97

Albert Heijn

Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

Zeezout

Midden/Boven

Albert Heijn

Luxeproduct, plakken
afsnijden en smeren

met zeezout uit de

op brood.

Camargue

Massa

250 gram

Merk

Albert Heijn

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

5,16

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

-

Productnaam

Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,29

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Midden

Roomboter

XXV

Massa

250 gram

Merk

Albert Heijn

Jumbo

-

Verpakking

Kuipje

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

6,64

Vorm

Tussen ovaal en blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

-

Productnaam

Smeerbare

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1.66

Plaats in schap
Jumbo

-

Ongezouten

Albert Heijn

Boven

Roomboter
Massa

125 gram

Merk

Albert Heijn

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

6,56

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Klein verpakking

Productnaam

Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

0,82

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Midden

Roomboter

Massa

250 gram

Merk

Albert Heijn

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

5,00

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

-

Productnaam

Gezouten Roomboter

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,25

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Midden

XXVI

Massa

250 gram

Merk

Albert Heijn

Jumbo

-

Verpakking

Kuipje

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

6,64

Vorm

Tussen blok en ovaal

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

-

Productnaam

Smeerbare Gezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,66

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Boven

Euro/Kg

Roomboter

Massa

250 gram

Merk

Albert Heijn Excellent

Merksegment

Huismerk (A-merk)

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

7,96

Vorm

Rol

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Excellent is een

Productnaam

Roomboter Zeezout

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,99

Plaats in schap
Jumbo

-

huismerk van Albert

Albert Heijn

Midden

Heijn met een aanbod

Rol

van enkel
luxeproducten
Massa

250 gram

Merk

Van der Pol

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

B-merk

Albert Heijn

6,36

Vorm

Rol

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Royal VIV Buisman

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Snijden van plakjes

Productnaam

Brabantse

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,59

Plaats in schap
Jumbo

-

als porties voor

Albert Heijn

Midden/Boven

smeren

XXVII

Roomboter

Massa

250 gram

Merk

AH Basic

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Budget-merk

Albert Heijn

3,96

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

-

Productnaam

Roomboter

Massa

250 gram

Merk

Holland Dairy Star

Merksegment

Budget-merk

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

0.99

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Midden

Euro/Kg
Jumbo

3,96

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Holland Dairy Star

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

België

Bijzonderheden

-

Productnaam

Pure Roomboter

Massa

250 gram

Merk

Echte Boter

Merksegment

B-Merk

Euro/Product
Jumbo

0,99

Albert Heijn

-

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

-

Euro/Kg
Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

6,36

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Kaptein BV

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Verpakt in Nederland

Productnaam

Pakje Ongezouten

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,59
Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Midden

Roomboter

XXVIII

Massa

250 gram

Merk

Echte Boter

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

B-Merk

Albert Heijn

6,76

Vorm

Rol

Gebruikstoepassing

-

Producent

Kaptein BV

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Verpakt in Nederland

Bijzonderheden

Snijden van plakjes

Productnaam

Rol Ongezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,69

Plaats in schap
Jumbo

-

als porties voor

Albert Heijn

Midden

smeren

Euro/Kg

Roomboter

Massa

500 gram

Merk

Echte Boter

Merksegment

B-Merk

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

6,30

Vorm

Kopje

Gebruikstoepassing

-

Producent

Kaptein BV

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Verpakt in Nederland

Bijzonderheden

Een halve kilogram in

Productnaam

Kopje Ongezouten

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

3,15

Plaats in schap
Jumbo

-

massa en afwijkende

Albert Heijn

Midden

vorm.

Euro/Kg

Roomboter

Massa

250 gram

Merk

AH Biologisch

Merksegment

Huismerk

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

6,36

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Biologisch

Productnaam

Biologische

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,59

Plaats in schap
Jumbo

-

Ongezouten

Albert Heijn

Midden/Boven

Roomboter

XXIX

Massa

250 gram

Merk

AH Biologisch

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

6,36

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

Nederland

Productnaam

Biologische Gezouten

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,59

Zout
Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Midden/Boven

Euro/Kg

Biologisch

Roomboter

Massa

250 gram

Merk

Bio+

Merksegment

B-merk

Jumbo

6,28

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Bio+

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

-

Bijzonderheden

Biologisch

Productnaam

Biologische gezouten

Euro/Product
Jumbo

1,57

Albert Heijn

-

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

-

Euro/Kg

Roomboter

Massa

200 gram

Merk

Pur Natur

Merksegment

Biologische producten

Jumbo

-

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

11,45

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Butterei Pur Natur

Ingrediënten

82% melkvet

Herkomst

België

Bijzonderheden

Biologisch

Productnaam

Karneboter

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

2,29

Plaats in schap
Jumbo

-

Albert Heijn

Boven

XXX

Massa

300 gram

Merk

Bio Today

Jumbo

17,97

Verpakking

Pot

Merksegment

Biologische producten

Albert Heijn

18,86

Vorm

-

Gebruikstoepassing

Bakken en braden

Producent

De Smaakspecialist

Ingrediënten

100% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Biologisch

Productnaam

Ghee

Massa

200 gram

Merk

Lurpak

Merksegment

A-merk

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

6,29

Albert Heijn

6,60

Plaats in schap

Bij de biologische
producten

Euro/Kg
Jumbo

9,30

Verpakking

Wikkel

Albert Heijn

9,40

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

-

Producent

Arla Foods

Ingrediënten

81% melkvet

Herkomst

Denemarken

Euro/Product
Jumbo

1,86

Albert Heijn

1,88

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

Midden

Euro/Kg

Zout
Bijzonderheden

Buitenlands merk

Productnaam

Gezouten Roomboter

Massa

250 gram

Merk

Lurpak

Merksegment

A-merk

Jumbo

6,96

Verpakking

Kuipje

Albert Heijn

7,56

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Arla Foods

Ingrediënten

52% melkvet

Herkomst

Denemarken

Productnaam

Ongezouten

Euro/Product
Jumbo

1,74

Albert Heijn

1,89

76% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

Boven

Botermengsel

smeerbaar

XXXI

Massa

250 gram

Merk

Lurpak

Jumbo

6,44

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-merk

Albert Heijn

7,56

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Arla Foods

Ingrediënten

52% melkvet

Herkomst

Denemarken

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,61

Albert Heijn

1,89

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

Boven

Euro/Kg

76% vet
Bijzonderheden

Botermengsel

Productnaam

Gezouten smeerbaar

Massa

250 gram

Merk

Campina Botergoud

Merksegment

A-merk

Jumbo

6,72

Verpakking

Kuipje

Albert Heijn

6,80

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

67% boter

Herkomst

Nederland

Euro/Product
Jumbo

1,68

Albert Heijn

1,70

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

Boven

Euro/Kg

75% vet
Bijzonderheden

Botermengsel

Productnaam

Melange

Massa

250 gram

Merk

Campina

Merksegment

A-Merk

Jumbo

4,88

Verpakking

Kuipje

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

FrieslandCampina

Ingrediënten

19,5% melkvet

Herkomst

Nederland

Productnaam

Elke Dag

Euro/Product
Jumbo

1,22

Albert Heijn

-

25% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap
Jumbo

Boven

Albert Heijn

-

XXXII

Botermengsel

Massa

225 gram

Merk

Becel

Jumbo

8,40

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-Merk

Albert Heijn

8,84

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Unilever

Ingrediënten

8,5% boter

Herkomst

-

Productnaam

Met Roomboter Voor

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,89

Albert Heijn

1,99

70% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap

Botermengsel

Jumbo

Boven

Bevat relatief veel

Albert Heijn

Boven

andere ingrediënten.

Euro/Kg

Op Brood

Massa

225 gram

Merk

Bertolli

Merksegment

A-Merk

Jumbo

6,36

Verpakking

Kuipje

Albert Heijn

7,47

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Unilever

Ingrediënten

22% boter

Herkomst

-

Productnaam

Met Roomboter

Euro/Product
Jumbo

1,43

Albert Heijn

1,68

70% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap

Botermengsel

Jumbo

Boven

Bevat relatief veel

Albert Heijn

Boven

andere ingrediënten.

Zacht

Massa

225 gram

Merk

Blue Band

Jumbo

6,40

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-Merk

Albert Heijn

7,51

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Unilever

Ingrediënten

22% boter

Herkomst

-

Productnaam

Met Roomboter

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,44

Albert Heijn

1,69

70% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap

Botermengsel

Jumbo

Boven

Bevat relatief veel

Albert Heijn

Boven

andere ingrediënten.
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Massa

225 gram

Merk

Blue Band

Jumbo

6,40

Verpakking

Kuipje

Merksegment

A-Merk

Albert Heijn

7,51

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Unilever

Ingrediënten

22% boter

Herkomst

-

Productnaam

Met Roomboter Met

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

1,44

Albert Heijn

1,69

70% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap

Botermengsel

Jumbo

Boven

Bevat relatief veel

Albert Heijn

Boven

andere ingrediënten.

Euro/Kg

Zeezout

Massa

250 gram

Merk

Jumbo

Merksegment

Huismerk

Jumbo

4,68

Verpakking

Kuipje

Albert Heijn

-

Vorm

Blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

-

Ingrediënten

20% boter

Herkomst

-

Productnaam

Heerlijk Zacht

Euro/Product
Jumbo

1,17

Albert Heijn

-

70% vet
Bijzonderheden

Plaats in schap

Botermengsel

Jumbo

Boven

Bevat relatief veel

Albert Heijn

-

andere ingrediënten.
Massa

250 gram

Merk

Albert Heijn

Jumbo

-

Verpakking

Kuipje

Merksegment

Huismerk

Albert Heijn

4,76

Vorm

Tussen ovaal en blok

Gebruikstoepassing

Smeren

Producent

Albert Heijn

Ingrediënten

20% melkvet

Herkomst

Nederland

Bijzonderheden

Bevat relatief veel

Productnaam

Lekker Licht

Euro/Kg

Euro/Product
Jumbo

-

Albert Heijn

1,19

Plaats in schap
Jumbo

-

andere ingrediënten

Albert Heijn

Boven

maar geen andere
vetsoorten.
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verzamelen van de mengsels niet gekeken naar producten die in de ingrediëntendeclaratie geen melkvet

OPMERKINGEN OVER PLAATS IN HET SCHAP
In een supermarkt van een gemiddelde of kleine grote, zal er zo’n twee meter koeling beschikbaar zijn

bevatten. Ook is de groep kruidenboterproducten niet betrokken in deze marktanalyse.

voor alle gekoelde vetten. Hierbij is per supermarkt een verschillend aanbod te vinden, afhankelijk van

OPMERKINGEN OVER MERKSEGMENTEN

het aankoopgedrag van de consument. Globaal is te stellen dat in Jumbo’s de bovenste schappen, dat

A-merken worden in dit overzicht gedefinieerd als producten die een grote naamsbekendheid hebben.

wil zeggen de bovenste plank en een daaronder, toegewezen zijn aan boterproducten. De rest van het

Dit is enerzijds te kwantificeren in de omzet die een merk heeft, zoals Campina de een na grootste

schap biedt ruimte aan producten met plantaardige vetten. Daarbij wordt er een verdeling gemaakt van

omzet als merk heeft. Daarnaast is de regelmaat van promotiecampagnes toonaangevend of een product

producten in wikkelverpakking en producten in kuipjes. In een Albert Heijn is de schapverdeling vaak

een A-merk is. Er bestaat ook nog een budget-merk. Dit zijn de meest eenvoudige producten en ook het

net iets anders. Daarbij wordt de boter verdeeld over de helft van het totale schap, dat wil zeggen drie

meest goedkoop binnen het productaanbod. Dan is er nog het B-merk, deze categorie valt tussen de A-

tot vier planken waarin gekoelde vetproducten worden aangeboden. De kuipjes staan hierbij op de

merken en budget-merken. Het zijn minder bekende merken, maar profileren zich niet als goedkoop

bovenste planken in het schap. Op ooghoogte in het midden zijn de wikkelverpakkingen met boter te

merk. Een huismerk is het merk van producten dat door de supermarkt worden aangeboden als

vinden. De mengsels van boter met andere vetten zijn zowel in de Albert Heijn als de Jumbo in de

alternatief voor de merkproducten. Albert Heijn heeft binnen het huismerk nog drie verschillende

bovenste schappen naast de kuipjes met boter te vinden.

merken; AH Excellent, AH Biologisch en AH basic. Excellent is een luxe-merk, vergelijkbaar met een

OPMERKINGEN OVER ASSORTIMENT

A-merk en AH basic is een budget-merk en AH biologisch biedt enkel biologische producten aan.

Er zijn bij het samenstellen van dit overzicht een aantal producten buiten beschouwing gelaten, zoals de
campingboter in blik en in kleine verpakkingen van het merk “Echte Boter”. Daarnaast zijn bij het
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8: DOELEN (ROUSE, 2004)

9: BOTER (MAAR DAN ÉCHTE)
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10: GRASBOTER EN COMMODITY FETISJISME
Er is gesproken over de kwaliteit van de rauwe melk in relatie tot de productiewaarde en de

En daarmee kan er worden gesteld dat dit imago voor een zekere vervreemding van het product boter

gepercipieerde waarde van de consument. De gehaltes van lactose, vetten en eiwitten liggen lager in de

kan zorgen. Dat een product letterlijk verpakt is met een imago, en de consument afstand bewaard van

periode dat rauwe melk voor grasboter wordt geproduceerd en heeft dus in feite een lagere

de productiewaarde en daarmee ook de waarde van de koe.

economische waarde. Maar producten van rauwe melk van grasetende koeien lijken bij de consument
smakelijker te zijn en misschien zelfs beter. Hoewel deze verschillende waarde-percepties niet vreemd
zijn en bij diverse andere producten te vinden zijn, is er toch de vraag of de eigenschappen van gras
tegenwoordig een verschil maken bij de smaak van de boter.

Er wordt verwacht dit soort informatie niet publiekelijk beschikbaar is, vandaar dat over deze vraag
geen uitsluitsel kan worden gegeven. Behalve dat bijvoorbeeld in een aflevering over boter van de
Keuringsdienst van Waarde (Dekkers, 2010) geen duidelijk onderscheid te proeven is tussen
verschillende boters. Er wordt aangenomen dat het verschil tussen grasboter en boter waar de term gras
niet expliciet benoemd wordt, niet waarneembaar is door de gemiddelde consument. Het gras eten
door koeien houdt een positief imago van natuurlijkheid in stand rondom zuivelproducten, maar dan
gaat het dus niet zozeer om de smaak maar om de emotionele waarde van grasboter.

De vraag nu is of deze waarde gerechtvaardigd. Is het schadelijk voor de maatschappij en de
consument? Is het maar een verwaarloosbare kleine illusie, onderdeel van een bepaalde lifestyle? Dat
iemand liever grasboter eet, maar dat er in feite geen verschil is, is dat niet een beetje zoals het sprookje
met de kleren van de keizer? Dat een consument zelf moet ontdekken of iets gebakken lucht is of niet.
Maar waar ligt dan de grens?

Dit verband tussen waardes is daarnaast slechts een klein onderdeel van het grotere geheel. De
hoeveelheid boter dat wordt geproduceerd in verhouding met bijvoorbeeld melkpoeder is zoveel
kleiner, dat enige verhoging van de gepercipieerde waarde die kan worden gehaald uit de kwaliteit van
gras-vetten hoogstwaarschijnlijk te verwaarlozen is. Maar de versterking van het imago, of met andere
woorden, merk van natuurlijkheid van zuivel heeft mogelijk een significantere impact.
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