
Albert Heijn maakt werk van

Bíologische prcduden uallen in de

schappen van Alhert Heijn niet

meer ueg te denken. M?t een cam-

pdgne in februdri, waidn op vÍij-

weL alle biologisclrc producten een

koÍtíní vaÍr 25 procent werd BeEe-
ven, wil ALbert HeijÍr het hiolosi

sche prcdutt  meer bekendheid

Eeven en toe+ankelíjkpr nak"n v@r

de klant.  Binnënkort  woídt het

dssoraiment i tqebíeíd vatt  23O

Ínuu'ar 25o prod,.].]iteÍr. I)e liliaLc,t vnrl

Albert Heiir bieden genriddeLd bijtra

honderd versthillende biolo9ische

ptoducten te koop aan, zo bleek @k

dt recent onderzoek vuÍt Green-

pe ace e n M ilie udefeÍ$ie.

^ bed fe ln wedt  5 idr  1998 ààn de
/E\u tbre id inq vài  her  àsodrment  b,o o-
gische producten In februái var datjaar
werd hei h!ismeík 4Hblologisch grinÍo-
duceed.  I rmiddelr  kan het  9Íootwinkel -
bedi j fz ich met  b jna 250 producten in
het assonlment qua omzet marktleider
voor het b o 09 sche product iormen. 0e
meestve*ochte píoducien zijr me k, yoq
hurt, roomboter, 9rcenten, ::fd;ppele. ei
brood. Uit een o.derzoek dat Greenpeace
en N4i ieudefrns ie e ind vor  g jaar  ln  een
gfoot aanta filiakn van sup€Ínarktketens
uitvoerde, bljkt dat dr Konirar net een
aanbod var genriddeld 108 EK0 produc
ten de top drie van de N€denandre s!per
marktketens aanvoert voof wat betíeft het
bioloqÉch assorriment, g€volqd doof
Nieuwe Weme (98 producten)ei  A be.r
Hejn (96 prcducte.l DatAlbeít Heiln z ch
toch ma*t eider kan noemei komt omd:t
z i jmet  b i jna 700 f i ia  en de grcotste
om2et haa t. A bert Heiln ve*oopt dr e-
kwa(van a le b ooq sche producten d ie
via hetsupeímarktkanaal worden afgezet.
'Het aarbod van het bioloqisch astorti-
ment hangt afvan de grootte van het fi i
aal, zegt woordvoeBter Liliare va'r
Heteíen. We ondeEcheiden de winkels
met codes v:n één tot en Ínetvjí Hoe
groter  de winke,  des te gfotef  het  b o io
g sch sssortimert. Ofde wlnkelva t ondeí
de f6nchise{ormule ofeên êlgen wiike
sspee t  ln  d i tverband geen ro,  a dur  Van
Heteren. Alberr Heijn heeft tweehonderd
ffanchG€-winkes en 480 eigen wiikels.

In februafivoerdeA bert Hejr campaqne
doordeproducten met het huismelk AH
b ologisch aan te bi€den met een koding
van 25 procent.Var Heteíen:'W,l w ller het
bio ogische píoduct meerbekendheid gev€n
er toegankelikerÍnaken vooreen breder

4!lsiH

Biologis '
Kijk eí veíselijk: é'wten'oeP

van gliihwein to! gÍog Rodêk

pub iek.Voorklanten dieêl biologische pro-
ductenkopen sheteenrnteíessa.tvooÊ
deelen vooí  n ieuwe k anten isde drcmpel
lagefom het pÍoducteens uitte prcberen.
Het€ffêctvan een campágre is blivend, is
de eearing van h€t grootwirkelbediif op
basisvan acties in voriqejarcr.Van Hete-
ren: Dêomz€t is na eer adie b ilvend gro-
ter. Dat komt bovenop de to€nemend€
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biolog isch assorti ment
PÍomotiecampagne resulteert in duurzame impuls

veEchi lende p.oducten en recêptêr Ínet
bioloqische ingíediënten. 0p de website van
Albert Heijn Íwww.a h.nUbioloq isch,,l is eên
totaaloverzichtvan het ássortiment van
bio oqische prodiicten tevirden.

De aánvoervan biologÈche producten b êek
voorAlbert Hejf geên grcot prcbleem te
ztn.Van Hetercf: ïijdens de actieweek isde
waág gemiddeld en kele maler qíoter. We
hebben ervoorqeko2ef oÍn de prcducten
waaívan wedeaarvoer niet konder qaËn
defen buiten de actieie houden. Oatgold
voor v ees, tomater en verse kruid€n.Albert
Heijn voert op dit momenteen €xp€fiment
uit mel deverkoopván vlees.In twintig fi-
rialef woÍdt bioloqisch rund- en varkens-
vreesaangeboden. Ná deevalLratie van het
expeiment wordt besloter of rund- er var-
kenwlees blivend in h€tássoltimentopge-

[/1etdeop handen zijrde inÍoductievai
bioloqisch snoep en nieuwesoorten brcod
{zoalsbake oíbrood, dat in de wirkel
wordtáfqebakkenJ, steventA bert Hejr áf
op een bioloqisch assodiment va n 250 pro
ducten. De zatste u tbrelding beÍefteer
aantalbioloqischeverse kruiden a s basi i
cuÍn, dile, koriánderen kerye enconsetoer,
zoals rod€ kool, bietjesen witte bonen in to
matênsaus. Inmiddels isereen rulme keuze
aan brood londeranderevelschillendesooÊ
ten bruin brood, pistoiets, íozijrenbol er,
rcqqebrood) en broodvervange'l als knàc
kebriid, b€schuit, ontbitkoekêr eriseen
ru ín assortiment van diepvriesgroente. A
bertH€ijn heeft25zuive producten in het
êssortrment en káni en-klaaFproducter
z j ! r  inopma6.De k la i tkar : lk iezen u i t  la
:agne,sprnaz escholel en poÍnodori. Vlet
het b ologisch assoít mert r chtAlbed Hejr

zich op de k êntdie incidênteel biologisch
koopt. Deze k anteetzowel gangbaa.als
biologisch, vergelijkbaar met het heden-
daagsevegetaí sch eten,zegtVan Hetercn:
'Je hoeftgeer v€qetariêrtezijn om een paár
keeÍ per week veqetaisch te eten.'

Wat v€BachtVar Hetele|l voof wat b€tÍeft
depÍijsontwikkelinqer ií de toekonrí? Het
biologisch product zal a iijd du!der blijven.
Het is nu €enmaal€en veelarbeids ntensie-
v€rpfoduct. Hetetriclënte. mákenvar de
keten kan in detoekomstde kosten eventu
ee qaan drukken.'overde omvánq van het
bioloqisch assortiment binnen enk€ e járen
kar zil nog fietveêltezeggen. Deoitwik
kelinqen ziji afhankelÍkvan devEaq €n
onze k anten.Alsdevíaag blift toenemen,
zoals nu hetqeval is,zal hetassortimert

EKO.AÁNAOD IN DE SUPERMARÍÍ
Milieudeiensie en Grêenpêa.ê hebben eind
2000 hetáanbódvàn bioloqÈ.hê produa(en

in de Nedenandse slpermirkr€n ondêr
zó.ht. De (o.mar in Rottêrdàm (aan dêvijf
WêÍêlddelen)heefi net 161 productên her

9f oor5te ó$ortinent, gevolgd door viê. íi.
liê en van A ben Heijn, in wàgêningen
(157) ,  Heem5ke.k ( l4 l ) ,wêer t (140)ênGêl

díop (116) Ook gemiddeld scoori Konmar
hêl beste (108 pÍoducten), qevolgd dóor
Ni€uwe Weme (98) en Albe.t Hein (95). Hêt
àànbód AGFgÍoe tove.de helê inie, maàf
qÍo€it hÊrsne n b I Nieuwewêne. Konnà.,
Nieuwêweme en Vorar hebben hetqÍoot'
itê a$ortimentv eeren AGF, ieeijlAlbêrt
Heijn mÊêrbíoodenkant e. kláa. produc

Sron: Miliéudeí€nsi€, EKO-..nhod in dê
8up.márkr. Oêcênber 2@0.

,fi

h koken
.{igê taartên vàn eiaên de'g

/ooí beginnêrs eí gêvordérd'n

víaêqiaarbio logischeprcducten.Wi jmer
ken datneeds mferklaiten kÍitisch zijn ter
áánzien vaír voeding, ofhet fLr gaát om hun
eiq€r gezondh€ d, hetdierwehijn ofhet mi
lieu. Behalv€ korti.gen wed tidens de ac
tieweek ook informat € over EK0-prod uden
9eqeven in het maaidblad A rerhande. n
ve€rt en paglna s en op decoverwerd lnge
gaar opdebio ogische prcducuew jze, de
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