
Europese plantaardige voedingssector groeit  

met maar liefst 49% in twee jaar, onthult eerste studie in zijn soort 

 

De consumptie van plantaardige voeding groeit in Europa met recordhoogte, zo blijkt uit Nielsen-

gegevens, het eerste en enige rapport in zijn soort, vandaag gepubliceerd door het Smart Protein 

project. 

Het project, dat in samenwerking met ProVeg International tot stand is gekomen, heeft nog niet 

eerder vertoonde Nielsen-gegevens geanalyseerd om een ongekend inzicht te krijgen in de 

gewoonten van de Europese consument. 

Het rapport scande supermarktgegevens van 11 Europese landen over de afgelopen drie jaar, en 

vertegenwoordigt het grootste en meest nauwkeurige overzicht van plantaardige 

consumentengewoonten tot nu toe.  

Elk land in het onderzoek rapporteerde een toename van de plantaardige consumptie, met een groei 

van maar liefst 49% in heel Europa.  

 

Belangrijkste bevindingen: 

- De Europese plantaardige voedingssector is met 49% gegroeid  

- De Duitse plantaardige vleessector is met 226% gegroeid 

-  De verkoop van plantaardige melk leidt de markt in de meeste landen, gevolgd door 

plantaardig vlees 

-  Havermelk leidt de sector van de plantaardige melk, met het hoogste groeipercentage in de  

meeste landen 

-  De aankoop van kaas op plantaardige basis is met 140% gegroeid in Nederland en met 77%  

in Duitsland  

"Tot slot zien we de enorme groei van plantaardige voeding in Europa in de afgelopen jaren 

weerspiegeld in cijfers. Dit rapport onthult duidelijk de enorme stijging in de verkoop van 

plantaardige voeding en biedt een groen licht voor de voedingsindustrie wat betreft het nastreven 

van meer plantaardige opties," aldus Kai-Brit Bechtold, Senior Consumer Research Scientist bij 

ProVeg International. 

 

Hoogtepunten per land: 

Oostenrijk: Oostenrijk heeft de afgelopen twee jaar een ongelooflijke dubbelcijferige groei van 57% 

in termen van verkoopwaarde doorgemaakt, waarbij de groei nog meer uitgesproken was in 

discountwinkels. Plantaardig vlees is met 82% enorm in waarde gestegen. 

België: Alle categorieën vertoonden groei, maar yoghurt op plantaardige basis is in discountwinkels 

explosief gegroeid, met een driecijferige groei in de afgelopen twee jaarperiodes (497%). 



Denemarken: Denemarken heeft met 48% een zeer hoog aandeel in de omzetwaarde van 

discounterwinkels. Plantaardig vlees is er in de afgelopen twee jaar met 50% gegroeid. 

Frankrijk: Frankrijk liet een ongelooflijk groeipercentage zien voor discountwinkels, met 90%, en was 

nog sterker op het gebied van plantaardig vlees (100%). Amandelvarianten leiden de markt van 

plantaardige melk. 

Duitsland: Plantaardige vis en plantaardige kaas toonden beide een enorme driecijferige groei over 

de afgelopen twee jaar, met respectievelijk 623% en 150%. 

Italië: Plantaardige melk leidt de markt in termen van verkoopwaarde en groeipercentage. 

Nederland: De plantaardige sector kende een sterke groei met dubbele cijfers, vooral in 

discountwinkels. Kaas op plantaardige basis kende een spectaculaire driecijferige groei, met 400%. 

Polen: De verkoopwaarde van plantaardige melk steeg met 62%, met een driecijferige groei voor 

discountwinkels. 

Roemenië: Plantaardige melk en plantaardig vlees vertoonden beide een groei met dubbele cijfers. 

Spanje: Alle categorieën kenden een groei met dubbele cijfers, waarbij melk op plantaardige basis de 

markt aanvoerde wat betreft de verkoopwaarde.  

VK: Plantaardige melk (107%) en plantaardige kaas (165%) vertoonden beide een driecijferige groei 

van de verkoopwaarde over de afgelopen twee jaarperioden. Plantaardig vlees leidt de markt van 

plantaardige voeding in het VK. 

 

Het Smart Protein Plant-based Food Sector Rapport kan ook gedownload worden  

 

Webinar - 4 maart | 11u-12u (CET) 

In dit zeer informatieve webinar zullen we de onstuitbare groei van de Europese plantaardige 

voedingssector over de laatste drie jaar onderzoeken, waarbij we kijken naar specifieke cijfers in 

termen van grootte en groeipercentages. Als u in de voedingsindustrie werkt, mag u dit webinar niet 

missen!  

https://smartproteinproject.eu/plant-based-food-sector-report/
https://smartproteinproject.eu/event/plant-based-foods-in-europe-how-big-is-the-market/

