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Inleiding
Overal ter wereld is de trend van biologische en gezonde/bewuste voeding merkbaar, en dit is
niet anders in Israël. De trend van bewust eten en het incorporeren van voeding in de algemene
levensstijl zet zich voort en is merkbaar door de opvallende marketingstrategieën die in deze
sector worden toegepast.
Een voorbeeld die deze trend illustreert is de bouw van de ‘Sarona Market,’ de grootste
overdekte markt van Israël. Deze markt laat precies zien wat (wereldwijd) de laatste trends op
culinair gebied zijn: gezonde, kleurrijke, biologische, natuurlijke producten die verkocht en
geconsumeerd worden in een chique, modern, stijlvol winkelcentrum dat de eigenschappen van
de traditionele markt behoudt.
De afgelopen jaren valt niet te ontkomen aan de toename van vegetarische/ veganistische
restaurants en aan markten waar verse, lokale en vooral gezonde producten worden verkocht. In
het Hebreeuwse rapport van oktober 2014 (pag. 17) van ‘The Food Industries Association’
(onderdeel van de ‘Manufacturers’ Association of Israel’) staat duidelijk aangegeven dat verwacht
wordt dat de vraag naar kwaliteitsvoeding (gezond, biologisch, specialiteiten) zal toenemen en
dat dit zal resulteren in meer specialiteitszaken voor de midden- en hoge klasse van de
Israelische maatschappij. Ook een Amerikaans rapport (GAIN REPORT 2014, Ontwikkelingen in
Israël’s landbouw en voedingssector, 09/2014) bevestigd het bestaan van deze trend en stelt dat:
“Supermarkets are making room on the shelves for gluten-free rolls, special legumes,
organic products and whole wheat pastas that were once only available at specialty
stores for the true diehards.”
Deze trend beïnvloedt een groot aantal industrieën. Zelfs verkopers van de traditionale falafel en
van andere “Midden-Oosten hapjes” beginnen steeds vaker biologische opties aan te bieden,
hamburgerketens zorgen voor een volkorenbroodjes optie en ook pizzahutten bieden volkoren,
glutenvrije en veganistische alternatieven. Op verzoek van klanten voegde de ‘Rami Levy
Hashikma Marketing groep’, de op drie na grootste speler in marketing van voedselproducten,
een lijn van glutenvrije producten toe aan zijn assortiment. Er wordt geschat dat ongeveer 5-8%
van de bevolking glutenvrije producten koopt.
Een ander aspect van de huidige voedseltrends is de
populariteit van zuivel- en vleesvervangers. De
toename van de verkoop van melkvervangers nam met
22% toe in 2013. De vleesvervangers genereren een
jaarlijkse omzet van $71 miljoen, waarvan 61% in de
vorm van vegetarische schnitzels en 74% daarvan
gemaakt van maïs.
Het potentieel op gebied van verwerkte
levensmiddelen in Israël is verre van gerealiseerd.
Verwacht wordt dat het verbruik van levensmiddelen
geleidelijk zal stijgen in de komende jaren omdat men
verwacht dat de economie verder zal groeien. Verpakte gemaksproducten en gezonde
voedingsmiddelen zullen in dat geval dan ook aan populariteit winnen.
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Overzicht sector
De waarde van de biologische voedingsector in Israël wordt geschat op ongeveer €208 miljoen
(2012). In 2013 waren er 335 biologische kwekers in Israël. Ongeveer 6.800 hectare waren bestemd
voor biologische landbouw: groenten (65%), fruit (25%), kasgroenten (6%) en kruiden (4%). De
interesse in biologische landbouw, gebaseerd op natuurlijke landbouwtechnieken en zonder
gebruik van synthetische hormonen en meststoffen, is in de afgelopen jaren toegenomen, maar
meer om internationaal te exporteren en voor onderzoek dan voor binnenlandse consumptie.
Volgens het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling vormt de biologische
landbouw 1,5% van de Israëlische landbouw, maar de biologische producten vormen 15% van de
totale export van landbouwproducten.
Volgens het bovengenoemde GAINS rapport is de import van biologische landbouwproducten en
levensmiddelen in Israël gegroeid. Tijdens de eerste 7 maanden van 2014 importeerde Israël $3.43
miljard aan landbouwproducten en levensmiddelen, een stijging van 5,5% ten opzichte van
dezelfde periode in 2013.
In vergelijking met andere landen is de consumptie van biologische landbouwproducten in Israël
relatief laag en hierin liggen dan ook niet al te veel kansen voor Vlaamse bedrijven. 90% van alle
lokale productie (vooral groenten en fruit) wordt geëxporteerd (voornamelijk naar Duitsland).
Er is een tekort aan verwerkte/droge biologische voedingsproducten. Er zijn weinig cijfers
bekend over de populariteit van verwerkte, biologische producten in Israël, omdat
supermarktketens geen aparte gegevens bijhouden van deze “gezonde” producten. Gezien de
ontwikkelingen in de sector kan men er vanuit gaan dat er handelsopportuniteiten bestaan. Op
de lokale markt zijn fabrikanten, evenals importeurs en supermarkten op zoek naar nieuwe,
betere, gezonde, functionele of kwaliteitsproducten. Vanwege de hoeveelheid aan potentiële
handelspartners, zullen hieronder alleen bedrijven besproken worden die directe relevantie
hebben voor biologische producten.

Importeurs
Er zijn een tiental importeurs (bedrijven met 20-40 mensen in dienst) van biologische voeding
(zie ‘overzicht bedrijven’). Deze KMO’s zijn zeer gespecialiseerd in bepaalde soorten voeding en
zijn op zoek naar kwaliteitsproducten uit het buitenland. Ondanks dat de markt klein is, liggen
voornamelijk hier kansen voor Vlaamse bedrijven in de biologische voedingssector. Bedrijven
met wie FIT Tel Aviv sprak hadden het over een “chronisch tekort” op de markt aan biologische
basisingrediënten, mout, bakpoeder en granen. Hieronder staat een lijst van andere producten
die genoemd werden (producten moeten allemaal biologisch zijn en vereisen een
koshercertificaat):
 peulvruchten
 jam
 pastaproducten
 oliën en vetten
 mayonaise en mosterd
 (zoute) snacks en koeken
 babyvoeding
 glutenvrije snacks
De meeste importeurs van voeding in Israël zullen exclusiviteit verwachten.
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Supermarkten en restaurantketens
De drie grote spelers, Teva Castel, Eden Teva en Nitsat HaDuvduvan (zie ‘overzicht bedrijven’)
slagen steeds beter in het aanbieden van een ruim assortiment aan producten. Eden Teva, een
bedrijf dat zich positioneert als verkoper van gezonde producten, groeit dan ook bijvoorbeeld
sinds 2007 jaarlijks met 30% (Re-Thinking Organic Food and Farming in a Changing World, B.
Freyer en J. Bingen, 2015). Deze grote spelers werken meestal echter met importeurs en zijn zelf
niet op zoek naar nieuwe producten. Een uitzondering daarop is Nitsat HaDuvduvan.
De mainstream supermarkten hebben in de voorbijgaande jaren een private label ontwikkeld.
Deze labels hebben een steeds belangrijkere plaats gekregen en zijn te vinden in vrijwel alle
supermarktketens. Voorbeelden hiervan zijn Shufersal Green (40 filialen) en Shufersal Organic
Market (7 filialen). Ze worden niet enkel lokaal geproduceerd, maar ook ingevoerd, en daarin
liggen dan ook veel kansen voor Vlaamse producten.
Naast het bestaan van talloze kleine familiebedrijfjes, online verkoop en buurtsupermarkten, zijn
er nog drie noemenswaardige middelgrote supermarkten: Anise, Duchan Gan Shmuel en Mizra
(zie ‘overzicht bedrijven’). Mizra is een bedrijf van kibboets Mizra, één van de weinige plekken in
Israël waar varkensvlees wordt geproduceerd. Het bedrijf importeert veel (niet-koosjere)
buitenlandse producten die moeilijk te vinden zijn in Israël en heeft ondertussen meerdere
delicatessenzaken geopend. Mizra is tevens de importeur van de Tiv Taam supermarktketen
(specialiseert zich in niet-koosjere luxeproducten). Duchan Gan Shmuel is een bedrijf van
kibboets Gan Shmuel en importeert ook veel buitenlandse producten.
Er bestaat slechts één restaurantketen waarvan de hele menukaart volledig biologisch is: LoveEat
(zie ‘overzicht bedrijven’). Biologische eetgelegenheden zijn echter een groeiende trend in Tel
Aviv die in de gaten gehouden dient te worden.

Fabrikanten
Er zijn een aantal fabrikanten van gezonde/biologische producten die tevens importeren:
Hasadeh, Neolife, Haduf, Almandos en Tivoni (zie ‘overzicht bedrijven’). Uiteraard is het bij deze
bedrijven de kunst om een product aan te bieden dat nog niet in Israël gefabriceerd wordt.

Sterktes en zwaktes in de sector
Sterktes

Zwaktes
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Verscheidenheid aan producten, die
momenteel niet op de Israëlische markt zijn.



Belgische voedingsproducten genieten een
positieve reputatie in Israël (bier, speculoos,
pralines).





Vlaamse producten zijn niet koosjer. Om
het potentieel van de markt te realiseren,
moeten de producten koosjer zijn.
Geen ervaring met de Israëlische markt en
de zakelijke mentaliteit is een achilleshiel en
vereist kennisopbouw en begeleiding.
Israël is op zoek naar goedkope producten,
het merendeel van de bevolking heeft geen
geld voor dure producten. De KMO’s en
winkelketens die luxegoederen importeren
vormen hier een uitzondering op.

