
ERIHYVÄ	  FREE	  FROM-‐
OPINTOMATKA	  
Miniseminaari	  10.06.2016,	  Amsterdam	  
Petra	  Wullings	  



Miniseminaarin	  ohjelma	  
•  9:00 	  Tervetuloa	  
•  9:05 	  Katsaus	  Hollannin	  Free	  from	  Markkinoihin,	  	  

	  Petra	  Wullings,	  TradeMill	  
•  9:40 	  Enjoying	  gluten	  free	  Amsterdam,	  	  

	  Barbara	  Roelofs,	  gluten	  free	  Amsterdam	  
•  10:00	  From	  passion	  with	  good	  food	  

	  Ellen	  de	  Jong,	  Met	  Zonder	  
•  10:30	  Designing	  International	  scheme	  for	  free	  from	  products,	  

	  CEO	  Nutrilab,	  Pieter	  de	  Vos	  
•  11:30 	  Lähtö	  kauppakierrokselle	  



Markkinoiden	  koko	  ja	  kysyntä	  
•  Väestö	  17	  miljoonaa	  	  
•  Keliakia:	  	  
•  Arvio:	  1%	  väestöstä	  (170	  000)	  	  	  
•  Vain	  25	  000	  diagnosoitu	  

•  Laktoosi	  intoleranssi:	  
•  Ei	  dataa	  yleisyydestä	  (Euroopan	  keskivertoa,	  tai	  alhaisempi)	  

•  Ruoka-‐aine-‐allergiat:	  
•  	  5-‐7	  %	  lapsista,	  2-‐3%	  aikuisista	  
•  Yleisimmät;	  maito,	  kala-‐ja	  äyriäis,	  muna,	  pähkinät,	  soija,	  maapähkinä,	  
omena	  ja	  seesaminsiemenet.	  

•  Health&Wellness:	  
•  	  Trendi	  lisännyt	  tuotteiden	  kysyntää	  	  

	  



Trendit	  
• Allergia-‐	  ja	  yliherkkyystietoisuus	  on	  heikkoa	  
• Allergioiden	  määrä	  kasvussa	  (vilja-‐	  ja	  maitotuotteet)	  
• Health	  &	  Wellness	  kasvaa	  (pieni	  hiipuma	  talouskriisin	  aikana)	  
•  Lihan	  vähentäminen	  ruokavaliossa	  
•  Karppaaminen,	  gluteenittomuus,	  alkujyvät,	  	  
•  Biologinen,	  orgaaninen,	  lähiruoka,	  kausiruoka	  

•  Perusruokavalio	  terveellinen	  
• Hollanti	  vs.	  Suomi	  



Tuottajat	  
• Hollanti	  on	  ruoan	  viejämaa	  
•  Korkea	  ruoan	  prosessointiteknologia,	  
laitevientiä	  
•  Jatkuva	  tuotekehitys	  ja	  tutkimusyhteistyö	  
yliopistojen,	  tutkimuslaitosten	  ja	  yritysten	  
kesken	  (e.g.	  Wageningen	  Yliopisto)	  
• Unilever,	  Heineken,	  VION,	  Royal	  Friesland	  
Campina,	  DSM	  
•  Free	  from	  segmentti;	  Genius,	  Consenza,	  
Fish	  Masters,	  Sublimix	  ja	  muita	  pienempiä	  
yrityksiä	  

	  



Free	  from-‐jakelijoita	  
•  Finax	  

o Marjan	  Poolman 	  	  

•  Best	  partner	  

•  Superfoods	  and	  More	  Wholesale	  	  
	  

	   	   	  	  



Vähittäiskaupat	  
•  4.100	  supermarkettia	  	  
• Albert	  Heijn,	  Jumbo,	  Deen,	  	  
• Orgaaniset;	  EkoPlaza,	  Marqt	  



Uudet	  jakelukanavat	  

• Hollanti	  edellä	  verkkokaupassa	  	  
•  15%	  kuluttajista	  ostaa	  ruokatarvikkeita	  verkosta	  
•  yhteensä	  33.8	  miljardin	  euron	  arvosta	  
•  Kotiinkuljetus	  vs.	  hinta-‐noutopiste	  	  

•  Erikoistuotteet	  (health	  &	  wellness)	  erityisesti	  
verkkokaupoista	  
•  Ravitsemusterapeutit	  ja	  muut	  asiantuntijat	  
• Gluteiinittomien	  tuotteiden	  erikoiskauppa	  
http://www.glutenvrijewinkelamsterdam.nl	  	  



Tuotteet,	  tarjonta	  
•  Supermarketit	  -‐Privat	  Label	  tuotteita	  
•  Gluteenittomia	  tuotteita:	  	  	  
•  Schär,	  Yam,	  Consenza,	  Damhert,	  Peak’s,	  Nakd,	  Genius,	  Semper,	  Finax	  

•  Laktoosittomia:	  	  
•  Arla,	  MinusL,	  Wasa,	  Blue	  Band,	  Campina,	  Swedish	  Clace,	  Schär	  

• Maitoallergikoille	  vaihtoehtoisia	  tuotteita:	  
•  Soija,	  kaura,	  riisi,	  kokos,	  mantelimaitoja.	  (Alpro,	  Oatly)	  

•  Lihatuotteet:	  
•  	  Orgaaniset	  ja	  kevyt-‐tuotteet	  ovat	  kasvussa	  
•  Muutoin	  erityisruokavalioita	  ei	  juurikaan	  huomioida.	  

•  Vähäsuolaisia	  tuotteita	  ei	  juuri	  ole	  (Damhert)	  	  
•  Kevyttuotteita	  verrattain	  vähän	  
•  Alkoholittomat	  ja	  vähäalkoholiset	  juomat	  kasvussa	  (Radler,	  oluet,	  
viinit)	  



Kauppakierros,	  Gelderlandplein:	  
•  Tilataksit	  (3)	  -‐maksetaan	  erikseen	  
•  12:00	  Lounaspöytä	  La	  Place:	  itsepalvelutiski	  ja	  maksu	  kassalle.	  	  
•  14:00	  Kierros	  alkaa	  	  
•  17:00	  Paluu	  hotellille	  takseilla	  



Albert	  Heijn	  
•  Supermarkettien	  markkinajohtaja:	  korkea	  laatu,	  premium	  tuotteet	  
•  Private	  Label,	  mutta	  myös	  muiden	  valmistajien	  tuotteita,	  esim.	  Arla	  



Jumbo	  
•  Markkinoiden	  kakkonen	  
•  Ei	  omia	  merkkejä,	  nettikauppa,	  haut	  erikoistuotteille	  



Marqt	  
•  Tulokas:	  	  premium	  laatu,	  tuoreus,	  ekologinen,	  orgaaninen,	  lähiruoka	  	  
•  Myy	  yksinoikeudella	  Lisa’s	  Choice	  gluteenittomia	  tuotteita	  



EkoPlaza	  
•  Ainoastaan	  biologisia	  tuotteita	  
•  Lisäksi:	  gluteenittomat,	  vähäsokeriset,	  reilu	  kauppa	  ja	  lähiruoka	  

-‐	  tuotteet	  



De	  Tuinen	  
•  Terveystuotteet,	  vitamiinit,	  food	  
supplements,	  erikoistuotteet	  



Kiitos!	  	  
Petra	  Wullings	  

TradeMill	  -‐	  Kasvua	  Hollannista	  
Petra.Wullings@trademill.nl	  	  

www.trademill.nl	  
T:	  00	  31	  6502	  65082	  


