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1. Inleiding 

Deze studie is een update en herwerking van een studie die in 2006 werd uitgevoerd door het 

FIT-kantoor in Parijs. Deze studie ‘afgewerkte voedingsmiddelen leveren aan de kleinhandelszaak 

en horeca’ moet gelezen worden met in het achterhoofd de marktbenadering van de Franse 

markt, beschreven in het landendossier Frankrijk. 

De grootdistributie, met een marktaandeel van om en bij de 65%, is en blijft in Frankrijk een zeer 

belangrijk afzetkanaal. Daarnaast mag echter het belang van de kleinhandelszaak en de horeca 

niet worden onderschat. Deze segmenten doen in de meeste gevallen beroep op 

groothandelaars voor hun bevoorrading, een markt die in Frankrijk geconcentreerd is rond 

enkele grote spelers. In de eerste hoofdstukken wordt de nodige aandacht besteed aan het 

segment van de groothandelaars en de belangrijke Franse horecamarkt. 

Het volgende hoofdstuk behandelt het segment van de kleinhandelszaak door enkele belangrijke 

sectoren zoals bakkerijen, slagerijen enz. nader te bekijken. 

De volgende hoofdstukken geven een overzicht en korte beschrijving van de belangrijkste 

vakorganisaties, vakbeurzen en gespecialiseerde vakpers in de voedingssector. Het laatste deel 

bevat een overzicht van groothandelaars, zowel algemene als gespecialiseerde, 

aankoopgroeperingen en cash & carry’s. De belangrijkste werden door FIT-Rijsel gecontacteerd 

en bezocht om op die manier over de meest actuele en correcte informatie te kunnen 

beschikken. Behalve de coördinaten van de aankopers vindt u er in de meeste gevallen de 

procedure van hoe u als Belgische leverancier met de betreffende organisatie in contact kan 

komen en welke stappen u dient te doorlopen om er effectief te kunnen leveren of om er uw 

producten te refereren. 

 

 

 

Christian Vermersch 

Vlaamse handelsvertegenwoordiger 

Rijsel, december 2015 
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2. Groothandel 

A. Inleiding 

Groothandels, die de verbinding vormen tussen producenten en verkopers, zijn weinig zichtbaar 

maar vervullen een belangrijke rol in de markt. Met 780 miljard euro omzet per jaar weegt deze 

sector dubbel zo zwaar als de sector van de grootdistributie. Behalve enkele uitzonderingen 

zoals Point P (bouwmaterialen) en de groothandels op Rungis (voeding) is deze sector weinig 

gekend bij het grote publiek omdat het grootste deel van de 120.000 bedrijven kleine 

ondernemingen zijn die vooral buiten de steden zijn gevestigd. De rol van de groothandelaars is 

in de loop der jaren geëvolueerd en uitgebreid. Behalve de pure tradingactiviteit wordt van een 

groothandelaar verwacht dat hij zijn klanten begeleidt bij het maken van hun keuzes, dat hij 

informatie verstrekt aan zijn klanten over de producten en dat hij bijkomende diensten 

aanbiedt. Bovendien hebben groothandelaars een rol als voorschrijver (prescripteur) omdat ze 

op de eerste rij staan om te zien of producten al dan niet aanslaan op de markt en op die 

manier producenten kunnen aansporen de productie te intensifiëren. 

B. Economische context 

Evolutie van de consumptie van voedingsproducten in Frankrijk 

Het aandeel in het gezinsbudget van voedingsproducten dat thuis wordt geconsumeerd, neemt 

sinds 1980 gestadig af. Het aantal maaltijden dat buitenshuis wordt geconsumeerd, neemt 

daarentegen toe. Momenteel wordt 1 op 6 maaltijden buitenshuis geconsumeerd, een cijfer dat 

tegen 2020 kan oplopen tot 1 op 5 volgens voorspellingen van het Cabinet Europgroup 

Consulting. 
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Bovendien werd de thuisconsumptie van voedingsproducten de afgelopen decennia gekenmerkt 

door een aantal wijzigingen in het consumptiepatroon zoals een afname van vleesconsumptie 

(met uitzondering van de subsegmenten halal en bio), een stijging van de kant-en-klare 

gerechten en een afname van de wijnconsumptie ten voordele van fruitsappen en soda’s. Ook 

andere factoren kunnen een invloed hebben op de consumptie. Denken we maar aan de diverse 

voedselschandalen van de afgelopen 15 jaar1, gewijzigde wetgeving (bv. sodataks in 2012) enz. 

Gewijzigde verwachtingen van de consumenten 

Naast de wijzigingen in het consumptiepatroon wordt de markt ook gekenmerkt door een aantal 

nieuwe tendenzen, zoals bijvoorbeeld de opmars van hobbykoken en gewijzigde leefsituaties van 

de consumenten. Dit vertaalt zich o.m. in een stijgend aanbod aan diverse basissen (in de 

afdeling soepen, kruiden) en individuele verpakkingen voor kinderen en alleenstaanden.2 

De prijs blijft echter de bepalende factor bij de keuze van voedingsproducten. Andere factoren 

die een rol spelen zijn labels en certificaten die de oorsprong garanderen evenals het 

gezondheidsaspect. Volgens de jaarlijkse barometer van ‘Agence Bio’ consumeert ongeveer 15% 

van de Fransen minstens 1 keer per week bioproducten. Het plan ‘Ambition Bio 2017%’ 

ondersteunt deze trend en stelt o.m. als doelstelling dat in de keukens van overheidsinstellingen 

minstens 20% bioproducten moet gebruikt worden tegen 2017. In 2012 was dit minder dan 3%. 

Gewijzigde distributiekanalen 

De gewijzigde vraag van de consumenten heeft ook een invloed op de distributiekanalen in de 

voedingssector. Ondanks een daling van hun marktaandeel met 4% sinds 2003 wordt de Franse 

kleinhandel nog steeds gedomineerd door de hyper- en supermarkten. 

De gespecialiseerde kleinhandels (bakker, slager, …) kennen daarentegen sinds 2000 een lichte 

stijging van hun marktaandeel. 

Om het hoofd te bieden aan een dalend marktaandeel probeert de grootdistributie zich aan te 

passen door o.m. het aanbod te diversifiëren, aantrekkelijke prijzen te hanteren, nieuwe 

verkoopkanalen aan te bieden (bv. drive). 

 

                                                           

1 bv vogelgriep, paardenvleesschandaal 

2 Baromètre de la perception de l’alimentation pour le Ministère de l’Alimentation, de l’agriculture et de la Pêche, 2011. 
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Uit een recent onderzoek van Nielsen is gebleken dat vooral het segment van de 

voedingssuperettes aan een opmars bezig is. Hun aantal steeg in de periode juni 2014 - juni 2015 

met meer dan 4%, o.m. door de opening van 70 Carrefour Express en 167 Casino Shop. Verwacht 

wordt dat het marktaandeel van deze buurtwinkels verder zou stijgen tot 9% in 2016. 

C. Activiteit van de groothandels in voedingsmiddelen 

1 op 7 van alle groothandels zijn actief in de voedingssector, een verhouding (14%) die vrijwel 

onveranderd is gebleven sinds 2008. De totale sector van de groothandels in voedingsmiddelen, 

goed voor een omzet van 141 miljard euro, kan opgesplitst worden in een aantal subcategorieën. 
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Evolutie van de activiteit 

In de periode 2000-2008 steeg de omzet in de sector van de groothandels met 3,5% per jaar 

volgens de bronnen van het INSEE. Specifiek voor de groothandels in voedingsproducten 

bedroeg de stijging gemiddeld 2,8% per jaar. In 2009 sloeg de economische crisis toe en daalde 

de omzet met 6%. Klanten kozen ervoor om hun voorraad op te gebruiken en bestelden veel 

meer in functie van de vraag. Vanaf 2009 herstelde de sector zich en in de periode 2009-2013 

steeg de omzet van de voedingsgroothandels met gemiddeld 3,8% per jaar. 

 

De afzet in volume bleef in 2013 voor de groothandelaars in voedingsproducten vrij stabiel, 

prijsstijgingen zorgden er echter voor dat de omzet toenam met 2,4%. De sterkste prijsstijgingen 

waren op te tekenen in het segment groenten en fruit. De groothandelsprijzen voor 

zuivelproducten en confiserie bleven vrij stabiel. 
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 Verse producten 

De afzet van groothandelaars in verse producten schommelde het afgelopen jaar 

naar gelang de sector: dalend voor groenten en fruit (-5,6%) en vlees (-1,4%), 

stijgend voor zuivelproducten (+3,5%) en vis (+1,4%). 

 Dranken 

In 2013 was de afzet van drankengroothandelaars vrijwel stabiel; de omzet was 

licht stijgend (+2,6%). Het gaat hier hoofdzakelijk om alcoholische dranken, goed 

voor 2/3 van de omzet van drankengroothandels. 

 Andere voedingsproducten 

De afzet van groothandelaars in andere voedingsmiddelen was stabiel in 2013. De 

grootste groep uit deze subsector (de groothandels in suiker, chocolade en 

confiserie) knoopte terug aan met een stijging van de verkopen (+4,6%) na een 

daling in 2012. Groothandels in koffie, thee en kruiden zagen, net zoals de 

diepvriesgroothandels, hun omzet afnemen het afgelopen jaar. 

Internationalisering 

Sinds 1999 is het opvallend dat de sourcing van groothandels internationaler is geworden. Het 

aandeel van rechtstreekse aankopen bij zowel buitenlandse producenten als bij Franse 

verkoopfilialen van buitenlandse producenten is toegenomen. 
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D. Structuur van de markt 

In de markt van de groothandelaars in voedingsmiddelen, kunnen een aantal subcategorieën 

onderscheiden worden. Hieronder alvast een overzicht van de belangrijkste groepen. 

 

 

 

E. Belangrijke markt: Consommation hors domicile / restauration hors domicile 

Met een omzet van 79 miljard euro per jaar, blijft de markt van de CHD (consommation hors 

domicile) ondanks de crisis een heel belangrijk afzetkanaal in Frankrijk. Deze sector is met 

600.000 arbeidsplaatsen de 5de belangrijkste sector in Frankrijk qua tewerkstelling en speelt een 

belangrijke rol in de Franse economie. 

In de periode 2006-2014 is de activiteit in de sector gedaald met meer dan 10%; prijsstijgingen 

compenseerden echter deze daling waardoor de totale omzet van de sector op peil bleef. Ook 
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afgelopen jaar had de markt van de buitenhuisconsumptie terug af te rekenen met een daling in 

het aantal restaurantbezoeken (-1%). 
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De markt van de ‘Consommation Hors Domicile’ kan in 2 groepen worden opgesplitst: 

 

In 2014 had ieder segment van de sector van de buitenhuisconsumptie af te rekenen met een 

dalende activiteit. 
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De daling is vooral te merken bij de restaurants met bediening, ‘restauration rapide’ blijft vrijwel 

stabiel. De onafhankelijke restaurateurs werden het zwaarst getroffen door de daling maar ook 

de ketens zagen hun groeicijfers afnemen. 

De daling zorgt er ook voor dat de sector zich probeert te vernieuwen en te innoveren om op 

die manier nieuwe klantengroepen aan te trekken. Onder impuls van enkele ketens en individuele 

ondernemers zijn de afgelopen jaren enkele nieuwe tendenzen die aanslaan waar te nemen. 

‘Fast casual’ is een concept dat zich richt op de leeftijdscategorie van 18-34 jarigen door een 

combinatie van een snelle service, kwaliteitsvolle producten en een aangenaam interieur aan te 

bieden. Ook de retail probeert (o.m. door de komst van Marks & Spencer die een ruim 

assortiment aan soepen, sandwiches, salades enz... aanbiedt) hierop in te spelen door in de 

supermarkten kant-en-klare maaltijden, koffie ... aan te bieden die ter plaatse kunnen 

geconsumeerd worden. 

Voor de periode 2015-2017 verwacht het studie- en consultancybureau NPD een (lichte) stijging 

van de activiteit met 0,6% in 2016 en 1,4% in 2017. Deze stijging zal vooral gedragen worden door 

een aantal subsegmenten zoals coffeeshops, sandwicherie, burger en brasserie. 

De bevoorrading van dit marktsegment gebeurt door 5 circuits (groothandelaars, cash & carry, 

logistieke dienstverleners, producenten, retail), waarbij de gespecialiseerde groothandelaars en 

cash & carry's samen 70% van de CHD-markt naar zich trekken. Metro blijft met een 

marktaandeel van 71% veruit de belangrijkste speler in het cash & carry segment gevolgd door 

Promocash. Bij de groothandelaars is Pomona, met zijn 5 gespecialiseerde afdelingen, een 

belangrijke speler. 

De CHD-markt wordt gekenmerkt door een concentratie waarbij een 10-tal spelers de helft van 

het totale marktaandeel naar zich trekt. 
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3. Kleinhandel 

A. Algemeen 

In 2013 gebeurde 88% van alle verkopen in Frankrijk (alle sectoren samen, ook non-food, met 

uitzondering van de autoverkoop) via de kleinhandel. De belangrijkste actoren zijn hierbij de 

grootdistributeurs gevolgd door de gespecialiseerde food en non-food winkels. In het algemeen 

stellen we vast dat het marktaandeel van de verschillende actoren de afgelopen jaren vrijwel 

stabiel gebleven is. De grootdistributie (zowel super- als hypermarkten) blijft met een 

marktaandeel van 1/3 veruit de belangrijkste speler. Wel is het zo dat de financieel-economische 

crisis van 2008 ervoor heeft gezorgd dat de verkoop van non-food producten in de 

grootdistributie, voornamelijk de hypermarkten, sterk gedaald is. Die evolutie heeft het aandeel 

van de voedingsproducten in de totale verkoop van de grootdistributie doen toenemen tot 

respectievelijk 66% en 82% voor hypermarkten en supermarkten. 

De afzet in volumes van de kleinhandelssector in zijn geheel is de laatste jaren licht dalend. Deze 

daling in volume wordt gedeeltelijk gecompenseerd door prijsstijgingen (voornamelijk bij de 

verse producten) waardoor de totale omzet van de sector op peil bleef de afgelopen jaren. 
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Voedingsproducten 

Voor de verkoop van voedingsproducten is en blijft de grootdistributie in Frankrijk veruit het 

belangrijkste afzetkanaal. Bijna 2/3 van de verkopen van voedingsproducten wordt gerealiseerd 

door de grootdistributie (supermarkten en hypermarkten). Ten opzichte van 2010 is het 

marktaandeel van de grootdistributie lichtjes gedaald (-1,7%) maar ook hier is het marktaandeel 

van de verschillende actoren vrij stabiel de laatste 5 jaar. De sterkste stijger is te vinden in de 

categorie 'hors magasin', namelijk de verkoop op afstand die zijn marktaandeel zag toenemen 

van 1,4% in 2010 tot 2,1% in 2013. 
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B. Brood- en banketbakkerij 

Algemeen 

De sector van de brood- en banketbakkers wordt gekenmerkt door de veelheid aan actoren 

waarvan het grootste deel kleine familiale ondernemingen zijn. Naast deze individuele bakkerijen 

zijn op de markt ook enkele grote ketens actief zoals Brioche Dorée, Paul en La Croissanterie die 

zich ontwikkelen op basis van een franchiseconcept. Deze strategie laat toe om het netwerk van 

verkooppunten met beperkte investeringen snel uit te breiden en op die manier de groeiende 

concurrentie van de grootdistributie op de markt van brood en banket te counteren. 

De omzet in de sector broodbakkerij zit de laatste jaren, na een daling in de periode 1990-2005, 

in stijgende lijn. Aandacht voor de gezondheid en twijfels over de kwaliteit van industriële 

producten hebben de status van brood als basisproduct geherwaardeerd. Al dient hierbij gezegd 

te worden dat de economische crisis, met de daaraan gekoppelde daling van de koopkracht, 

zeker ook meegespeeld heeft in de opwaartse verkoopcijfers van een goedkoop product als 

brood. 
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In 2014 is de consumptie van brood, in vergelijking met 2013, toegenomen met 1,8% tot 9,85 

miljard euro. De consumptie van patisserie nam afgelopen jaar ook toe met 1,3% tot 5,35 miljard 

euro. Sinds 2005 stellen we een stijging vast in de broodconsumptie van +/- 25%. De verkoop 

van verse patisserie nam over dezelfde periode slechts toe met 3%, te wijten aan enkele jaren 

van negatieve groei tussen 2006 en 2010. 
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Actoren 

De verkoop van brood en banket gebeurt via verschillende distributiekanalen. Artisanale 

bakkerijen waarbij het brood ter plaatse wordt gemaakt, koude bakkerijen die zich beperken tot 

het afbakken (bv. La Mie Câline, Maison des Pains, Les Fromentiers, …) en de grootdistributie. Bij 

de grootdistributie onderscheiden we 2 vormen, enerzijds de koude bakkerij zoals hierboven 

beschreven en anderzijds de verkoop van voorverpakte broodproducten in de rekken. 

Hieronder een overzicht van het marktaandeel van ieder kanaal. 

 

Het aantal bakkers - patissiers is over de periode 2008-2013 ongeveer stabiel gebleven op zo'n 

28.000. Over dezelfde periode is het aantal pure patissiers afgenomen met 5% tot iets minder 

dan 3.000. 
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De belangrijkste spelers op de Franse markt staan hieronder samengevat. 

 

Verwachtingen 

Algemeen wordt verwacht dat de consumptie van brood en, in mindere mate patisserie, verder 

zal stijgen. Brood profiteert enerzijds van de beperktere koopkracht van gezinnen waardoor 

vaker teruggegrepen wordt naar goedkope producten en anderzijds van het gezonde imago van 

brood. Ook de consumptie van patisserie zal verder toenemen, zij het minder snel dan de 

toename van de broodconsumptie. Dit maakt dat de omzet in de sector in stijgende lijn zit mede 

ondersteund door het steeds ruimere aanbod zoals speciale broden, bio en sandwiches. De 

grootdistributie is een belangrijke concurrent waar met name vooral de koude bakkerijen meest 

last van hebben. 

Opvallend is dat vooral de hypermarkten de laatste jaren marktaandeel gewonnen hebben in de 

verkoop van brood en banket terwijl het marktaandeel van de supermarkten licht is afgenomen. 
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Bakkers en banketbakkers richten zich voor de aankoop van grondstoffen en andere producten 

tot groothandelaars, aankoopgroeperingen, cash & carry's. De belangrijkste spelers op deze 

markt zijn o.m. de aankoopgroepering Back Europ France, Metro Cash & Carry, Supergroup, 

DGF, … 

 

C Slagerij 

Algemeen 

Vlees is en blijft een erg gewaardeerd product waarvan de Fransen gemiddeld 86kg/jaar 

consumeren. 

De verkoop van vlees kan opgesplitst worden in 2 groepen: enerzijds de verkoop van vers vlees, 

goed voor 27% van het volume, en anderzijds de verkoop van bereide producten op basis van 

vlees die 73% van het volume vertegenwoordigt. 

In beide groepen zijn 3 actoren actief met name de grootdistributie, de restaurants en de 

slagerij. 
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De consumptie van vlees in Frankrijk zit de laatste 15 jaar in een dalende lijn onder invloed van 

een aantal factoren zoals gezondheidsaspecten, economische crisis, ecologische voetafdruk en 

dierenwelzijn. Sinds de piek in 1998 is de consumptie van vlees in Frankrijk met 8,3% afgenomen 

tot 86,3 kg per inwoner. 

Met een marktaandeel van 38% is varkensvlees met voorsprong de meest geconsumeerde 

vleessoort in Frankrijk gevolgd door gevogelte (31%) en rundsvlees (28%). Maar met een 

varkensvleesconsumptie van 32 kg/jaar blijft Frankrijk een stuk onder het Europese gemiddelde 

van 38 kg/jaar. Ter vergelijking, in België ligt de consumptie van varkensvlees een stuk hoger, 

namelijk 45 kg/jaar. 
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De economische crisis heeft duidelijk een impact gehad op de consumptie van duurdere 

vleessoorten zoals rund, schaap en kalf. Goedkopere vleessoorten, zoals varkensvlees, hielden 

beter stand. De vraag naar gevogelte is de laatste 15 jaar toegenomen. De combinatie van 

aantrekkelijke prijzen gekoppeld aan een ruim aanbod, o.m. ook aan bereidingen, viel duidelijk in 

de smaak van de Franse consument. De grote winnaar is de charcuterie en de bereidingen op 

basis van vlees waarvan de consumptie met 13% is toegenomen sinds 2005. De totale markt van 

deze categorie is met 15,7 miljard euro zelfs belangrijker geworden dan de markt van het vers 

vlees, goed voor 13,5 miljard euro. Uit een enquête uit 2014 ‘Les Français et leur budget dédié à 

l’alimentation’ bleek dat voor 80% van de Franse consumenten de prijs het belangrijkste 

selectiecriterium vormt bij de aankoop. 
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Actoren 

Meer dan 80% van de aankopen van vlees en vleesbereidingen gebeurt via de grootdistributie. De 

speciaalzaak (beenhouwerij, traiteur...) heeft een marktaandeel van iets minder dan 10%. Deze 

verdeling is al jaren vrijwel stabiel. 

Wat het prijsniveau betreft, valt een belangrijk verschil te noteren tussen de grootdistributie en 

harddiscount enerzijds en de speciaalzaak anderzijds. Vlees in de speciaalzaak is over het 

algemeen 1,5 keer duurder dan in de grootdistributie. 

Bepaalde producten worden vrijwel enkel in de grootdistributie aangekocht; dit is o.m. het geval 

voor allerlei salades en ham waar het marktaandeel van de grootdistributie 88% respectievelijk 

93% bedraagt. 

Omgekeerd is het marktaandeel van de grootdistributie voor diepvriesproducten minder dan 

50%. Dit komt doordat diepvriesproducten hoofdzakelijk worden aangekocht in de 

diepvriesspeciaalzaak (28%) en de harddiscount (24%). 

 

 

Bereidingen op basis van vlees 

In de laatste 25 jaar (periode 1986-2010) is de tijd die Fransen besteden aan koken met 29% 

gedaald. In diezelfde periode is het aandeel van bereide maaltijden, pizza's, quiches enz. in het 

totale gezinsbudget voor voeding opgelopen tot 4%. Voor Frankrijk betekent dit een totale markt 

van 3 miljard euro, of omgerekend 110 euro per gezin per jaar. 

Het grootste deel (38%) van deze bereide maaltijden wordt gevormd door producten op basis 

van vlees. 90% van de Franse gezinnen consumeren dergelijke producten onder de vorm van 

conserven, diepvriesproducten of verse producten uit de traiteurafdeling. 
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Slagers, charcutiers en traiteurs richten zich voor de aankoop van grondstoffen en andere 

producten tot groothandelaars, aankoopgroeperingen, cash & carry's. De belangrijkste spelers op 

deze markt zijn o.m. de aankoopgroepering Back Europ France, Metro Cash & Carry, Supergroup, 

DGF. 

 

D. Vishandel 

Algemeen 

In 2014 is de consumptie van verse vis met 5% gedaald volgens door FranceAgriMer 

gepubliceerde gegevens, een neerwaartse trend die in 2010 ingezet werd. Traditioneel is de 

consumptie sterk afhankelijk van de prijzen van zalm en kabeljauw die samen meer dan 40% 

marktaandeel hebben. Vis wordt hoofdzakelijk geconsumeerd onder de vorm van verse 

producten en bereidingen. 

Bereidingen op basis van vis zitten in stijgende lijn, mede onder invloed van een aantal 

innovaties zoals individueel verpakte bereide gerechten, producten voor de barbecue enz... Dit 

gaat hoofdzakelijk (60%) om diepvriesproducten die aangekocht worden in de grootdistributie 

of de diepvriesspeciaalzaak. 
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Actoren 

Frankrijk telt in totaal zo'n 2.600 vishandels, een cijfer dat de laatste 2 decennia dalend is (-18% 

sinds 2001). Per 100.000 inwoners zijn er in Frankrijk 4 vishandels, ter vergelijking met slagerijen 

waar de dichtheid 38 per 100.000 inwoners bedraagt. Bovendien is de spreiding erg ongelijk 

want 80% van de vishandels zijn geconcentreerd in amper 30 departementen (hoofdzakelijk de 

kustregio’s). 

De grootdistributie vormt met voorsprong het belangrijkste distributiekanaal voor visproducten 

in Frankrijk. De ambulante handel (markten) komt op de 2de plaats gevolgd door de traditionele 

visspeciaalzaak die we pas op de 3de plaats terugvinden. 

 

Vishandels en traiteurs richten zich voor de aankoop van vis en andere producten voor een 

groot stuk tot groothandelaars. Verse vis wordt hoofdzakelijk aangekocht via gespecialiseerde 

groothandelaars, bereidingen op basis van vis bereiken de vishandelaar via algemene 

groothandelaars of rechtstreeks via de producent. De belangrijkste spelers op deze markt zijn 

o.m. Davigel, R&O Seafood, enz... 
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E. Groenten en fruit 

Algemeen 

Globaal gezien stagneert de consumptie van zowel groenten als fruit sinds 2000. In 2014 is de 

consumptie van fruit met 2% toegenomen en die van groenten met 0,5%, een stijging van de 

vraag te wijten aan enerzijds het ruime aanbod en dalende prijzen. Fruit werd in 2014 gemiddeld 

4% goedkoper, voor groenten was dit 2,3%. De verkoop van groenten en fruit wordt in Frankrijk 

sterk beïnvloed door de prijs, vooral in periodes van dalende koopkracht en stijgende 

werkloosheid. 

Sinds een aantal jaren stagneert de verkoop van verse producten ten gunste van bereide 

producten, diepvriesproducten, enz. die door de consument als praktischer worden ervaren. 

Bovendien kampen de verse producten met een generatieprobleem, en dit ondanks allerlei 

campagnes om de consumptie van verse groenten en fruit te bevorderen. De leeftijdscategorie 

tussen 20 en 30 jaar consumeert 8 keer minder groenten en fruit dan de generatie van hun 

ouders en verkiest industriële bereidingen boven verse producten. Senioren consumeren 1/3 

meer groenten en fruit dan het gemiddelde en vormen hiermee de belangrijkste klantengroep. 

Deze groep is goed voor 46% van het aankoopvolume terwijl ze slechts 36% van de bevolking 

uitmaakt. 

 

Actoren 

De grootdistributie is met een marktaandeel van 2/3 het belangrijkste distributiekanaal voor 

groenten en fruit in Frankrijk. 

Daarnaast kennen enkele versketens, geïnspireerd op de traditionele hallen en overdekte 

markten een opmars. Deze ketens bieden een ruim assortiment verse producten aan, waaronder 

groenten en fruit. Marktleider in dit segment is Grand Frais dat over een netwerk beschikt van 

meer dan 140 verkooppunten. De bevoorrading van de kleinhandels wordt gedomineerd door 

enkele grote groepen waarvan Pomona de belangrijkste is en coöperatieven zoals Cecab met 
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9.000 leden en SICA met 1.100 leden. Bij Pomona staat de pijler ‘TerreAzur’, met een zestigtal 

verdeelcentra verspreid over heel Frankrijk, in voor de verdeling van groenten en fruit. 
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Hieronder een overzicht van de belangrijkste spelers binnen het segment van de gespecialiseerde 

kleinhandel in groenten en fruit. 

 

 

F. Bio 

Algemeen 

Het marktaandeel van biovoeding stijgt sinds een tiental jaar met gemiddeld 10% per jaar. 

Volgens een enquête uitgevoerd door Agence Bio koopt bijna 1 op 2 (49%) Fransen minstens 1 

keer per maand bioproducten aan. Meer dan een vierde van de Fransen geeft aan wekelijks bio-

producten te consumeren en 9% zelfs dagelijks. In 2014 werd de totale biomarkt in Frankrijk 

geraamd op 5 miljard euro, d.i. een marktaandeel van 2,5% van de totale voedingsmarkt. 

Actoren 

Bioproducten worden via 4 verschillende distributiekanalen verdeeld: gespecialiseerde winkels 

(zowel onafhankelijke als ketens), grootdistributie, directe verkoop en voedingszaken. De 

grootdistributie is marktleider in het segment gevolgd door de speciaalzaken die ofwel deel 

kunnen uitmaken van een keten ofwel onafhankelijk zijn. Het segment van de biospeciaalzaken 

wordt door een 8-tal ketens gedomineerd die samen bijna de helft van de markt in handen 

hebben. De belangrijkste zijn marktleider Biocoop, Naturalia (groep Monoprix) en La Vie Claire. 



Verkoop aan Franse kleinhandels | december 2015  29 

 

 

4. Vakorganisaties 

A. Algemeen 

CONFEDERATION GENERALE DE L'ALIMENTATION EN DETAIL (CGAD) 

Maison des Métiers de l'Alimentation 
56 rue de Londres 
75008 - Paris 
T: +33 1 44 90 88 44 – F: +33 1 45 22 64 12 
cgadiledefrance@cgad.fr 
http://www.cgad.fr/ 

La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) is een interprofessionele 

organisatie voor beroepen en ambachten in de voeding, lokale winkels en de horeca. De 

organisatie omvat 16 nationale confederaties uit de voedingssector (o.a. beenhouwers, bakkers, 

kruideniers, …). 

 

mailto:cgadiledefrance@cgad.fr
http://www.cgad.fr/
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CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE (CDCF)  

40 boulevard Malesherbes 
75008 - Paris 
T: +33 1 40 15 03 03 – F: +33 1 53 43 09 53 
http://www.cdcf.com 

Beroepsfederatie die een 30-tal vakorganisaties van handelaars groepeert. 

FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD) 

12 rue Euler 
75008 - Paris 
T: +33 1 44 43 99 00 – F: +33 1 47 20 53 53 
www.fcd.fr 

Vakvereniging die de grote distributieketens en speciaalzaken uit zowel de food- als de non-food 

sector vertegenwoordigt. 

CONFÉDÉRATION DES COMMERÇANTS DE FRANCE 

51 Boulevard de Strasbourg  
75010 - Paris 
T: +33 1 44 79 38 70 – F: +33 1 45 23 93 56 
contact@confederationdescommercantsdefrance.org 
www.commercants-de-france.org 

Groepering van 14 professionele organisaties van kleinhandelszaken uit de food en non-food 

sector. Leden zijn o.a. de Federatie van Kruideniers, Federatie van groenten- en fruithandelaars, … 

FÉDÉRATION DES ENSEIGNES DU COMMERCE ASSOCIÉ (FCA) 

77 rue de Lourmel  
75015 - Paris 
T: +33 1 44 37 02 00 – F: +33 1 44 37 02 02 
www.commerce-associe.fr 

FCA omvat 84 groeperingen van kleinhandelaars uit 30 sectoren. 

FÉDÉRATION DES CENTRES DE GESTION AGRÉÉS (FCGA) 

2 rue Meissonier  
75017 - Paris 
T: +33 1 42 67 80 62 – F: +33 1 43 80 78 04 
www.fcga.fr 

FCGA groepeert de kleine (< 10 werknemers) handelszaken, waaronder boekhouders, Kamers van 

Koophandel, … 

UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) 

53 rue Ampère  
75017 - Paris 

http://www.cdcf.com/
http://www.fcd.fr/
mailto:contact@confederationdescommercantsdefrance.org
http://www.commercants-de-france.org/
http://www.commerce-associe.fr/
http://www.fcga.fr/
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T: +33 1 47 63 31 31 – F: +33 1 47 63 31 10 
UPA@wanadoo.fr 
http://www.upa.fr 

UPA is de nationale vertegenwoordiging van de ambachten en kleinhandel en bestaat uit 3 grote 

professionele organisaties, CAPEB (bouw), CNAMS (ambachten en diensten) en CGAD 

(voedingskleinhandel). Als sociale partner neemt UPA ook deel aan de onderhandelingen tussen 

werkgeversorganisaties en vakbonden. 

B. Slagerij – charcuterie – traiteur 

CONFEDERATION FRANÇAISE DE LA BOUCHERIE, BOUCHERIE-CHARCUTERIE ET TRAITEURS (CFBCT) 

98 boulevard Pereire 
75850 Paris Cedex 17 
T: +33 1 40 53 47 50 - F: +33 1 43 80 23 85 
cfbct@boucherie-france.org 
http://www.boucherie-france.org 

La CFBCT is de beroepsorganisatie voor beenhouwers en traiteurs. 

FÉDÉRATION NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES (FNICGV) 

17 place des Vins de France 
75012 - Paris 
T: +33 1 53 02 40 15 - F: +33 1 43 47 28 58 
courrier@fnicgv.com 
http://www.fnicgv.com 

La FNICGV is een beroepsorganisatie voor de vleesverwerkende industrie en vleesgroothandelaars 

(slachthuizen, vleesverwerkende bedrijven, groothandelaars, …). Op de website kan men de 

coördinaten van de leden consulteren, uitgesplitst per regio, per vleessoort en per activiteit. 

ASSOCIATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DU BÉTAIL ET DES VIANDES (INTERBEV) 

207 rue de Bercy 
75587 Paris Cedex 12 
T: +33 1 44 87 44 60 
interbev@interbev.asso.fr 
www.interbev.fr 

Interbev manifesteert zich als vertegenwoordiger van de vee- en vleesindustrie, op nationaal en 

internationaal vlak. 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIELS CHARCUTIERS, TRAITEURS ET TRANSFORMATEURS DE 
VIANDE (FICT) 

9 boulevard Malesherbes 
75008 Paris 
T: +33 1 75 00 09 30 
fict@fict.fr 
http://www.fict.fr/ 

mailto:UPA@wanadoo.fr
http://www.upa.fr/
mailto:cfbct@boucherie-france.org
http://www.boucherie-france.org/
mailto:courrier@fnicgv.com
http://www.fnicgv.com/
mailto:interbev@interbev.asso.fr
http://www.interbev.fr/
mailto:fict@fict.fr
http://www.fict.fr/
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FICT is een federatie voor zowel kleine als grote ondernemingen in de vleesindustrie in Frankrijk. 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES CHARCUTIERS-TRAITEURS ET TRAITEURS (CNCT) 

15 rue Jacques Bingen 
75017 Paris 
T: +33 1 44 29 90 55 - F: +33 1 42 67 56 33 
http://www.charcutiers-traiteurs.com 

CNCT vertegenwoordigt de slagers, keurslagers, producenten van fijne vleeswaren en traiteurs, 

opgesplitst in een 20-tal regionale afdelingen. 

C. Broodbakkerij – banketbakkerij – chocolaterie – confiserie – ijsverkoper 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE FRANÇAISE 

27 avenue d’Eylau 
75782 Paris Cedex 16 
T: +33 1 53 70 16 25 - F: +33 1 47 27 15 77  
crenzi@boulangerie.org 
www.boulangerie.org 

De confederatie voor bakkers en patissiers biedt ondersteuning voor alle aspecten van het 

beroep. 

ARTISAN PÂTISSIER DE FRANCE 

La Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers 
31 rue Marius Aufan 
92309 Levallois Perret Cedex 
T: +33 1 40 89 96 70 - F: +33 1 40 89 90 71 
www.patisserie-artisanale.com 

Behartigt de belangen van de banketbakkers, chocolatiers, confiseurs, glaciers. 

CONFÉDÉRATION NATIONALE DES GLACIERS 

64 rue de Caumartin 
75009 Paris 
T: +33 1 48 74 72 28 - F: +33 1 49 95 03 44 

Nieuwe website in opbouw. 

CONFÉDÉRATION DES CHOCOLATIERS ET CONFISEURS DE FRANCE 

Chocolatiers et confiseurs de France 
64 rue de Caumartin 
75009 Paris 
T: +33 1 42 85 18 20 - F: +33 1.40.16.01.45 
contact@chocolatiers.fr 
www.chocolatiers.fr 

http://www.charcutiers-traiteurs.com/
mailto:crenzi@boulangerie.org
http://www.boulangerie.org/
http://www.patisserie-artisanale.com/
mailto:contact@chocolatiers.fr
http://www.chocolatiers.fr/
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De confederatie die de belangen van de chocolatier en banketbakker behartigt en de collectieve 

arbeidsovereenkomst beheert. 

CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DE LA CONFISERIE 

9 boulevard Malesherbes 
75008 Paris 
T: +33 1 44 77 85 85 - F: +33 1 42 61 95 34 
confiserie@alliance7.com 
http://www.confiserie.org 

Deze kamer groepeert 60 leden waarvan de coördinaten op de website terug te vinden zijn. 

D. Dieetwinkels 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES DIÉTICIENS ET NUTRITIONNISTES (AFDN) 

35 allée Vivaldi 
75012 Paris 
T: +33 1 40 02 03 02 - F: +33 1 40 02 03 40 
afdn@afdn.org 
www.afdn.org 

AFDN vertegenwoordigt ongeveer 1/3de (2.900) van alle diëtisten in Frankrijk. 

E. Marktkramers 

FÉDÉRATION  NATIONALE  DES  SYNDICATS  DES  COMMERÇANTS  DES  MARCHÉS  DE FRANCE 
(FNSCMF) 

14 rue de Bretagne 
75003 Paris 
T: +33 1 48 87 51 45 & +33 1 48 87 43 82 – F: +33 1 48 87 58 40 
www.fnscmf.com 

FNSCMF, de nationale federatie van marktkramers in Frankrijk, telt 20.000 leden, verspreid over 

een netwerk van 150 lokale afdelingen. 

F. Horeca 

UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HOTELLERIE 

www.umih.fr 

UMIH is de belangrijkste beroepsfederatie van de horeca. 

SYNDICAT NATIONAL DES HOTELIERS, RESTAURATEURS, CAFETIERS ET TRAITEURS (SYNHORCAT) 

4 rue de Grammont 
75002 Paris 
T: +33 1 42 96 60 75 – F: +33 1 42 86 80 28 
synhorcat@synhorcat.com 
http://www.synhorcat.com 

mailto:confiserie@alliance7.com
http://www.confiserie.org/
mailto:afdn@afdn.org
http://www.afdn.org/
http://www.umih.fr/
mailto:synhorcat@synhorcat.com
http://www.synhorcat.com/
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Synhorcat is een beroepsorganisatie, ontstaan door de fusie van de twee oudste horeca-

federaties (S.N.R.L.H. en SFH) en verdedigt de belangen van de sector en van zijn leden en leidt de 

onderhandelingen met de sociale partners. 

 

5. Vakbeurzen 

Hieronder vermeld staan de belangrijkste vakbeurzen in de voedingssector die in Frankrijk 
plaatsvinden. Regionale of lokale vakbeurzen werden hier niet opgenomen, maar verdere 
informatie over deze vakbeurzen vindt u op volgende websites: 

 http://www.unimev.fr 

 www.salons-online.com 

A. Algemeen 

Salon international de l'alimentation (SIAL) 

Tweejaarlijkse beurs voor de voedingssector die plaatsvindt in Parijs. Flanders Investment & 

Trade neemt traditioneel met een groepsstand deel aan dit salon. 

16-20 oktober 2016 
Paris, Paris-Nord Villepinte - Parc des Expositions 
T: +33 1 49 68 54 88 – F: +33 1 49 68 56 32 
exhibit@sialparis.com 
visit@sialparis.com 
www.sialparis.fr 

Salon International de la Restauration, l’Hôtellerie et de l’Alimentation (SIRHA) 

Tweejaarlijkse beurs voor horeca, catering, inkopers retail, uitrusting en accessoires.  
Salon de la Boulangerie vindt gelijktijdig plaats met SIRHA en niet meer met Europain. Focus: 
ambachtelijke en industriële bakkerij, uitrusting, consumptie-ijs en delicatessen. 
 
21 – 25 januari 2017  
Lyon Eurexpo 
www.sirha.com 
Organisatie: GL- Events 

Private label MDD Expo (food & non food) 

Salon international des Marques de distributeur. Jaarlijkse beurs. Productgroepen: food incl. 
dranken, diepvriesproducten, ingrediënten en non-food (verpakkingen, hygiëne, cosmetica, home 
improvements, accessoires). Nieuw op de beurs: diensten. 
 
30–31 maart 2016 
Paris-Expo, Porte de Versailles 
www.mdd-expo.com 
 
IN-Food 
Tweejaarlijkse beurs voor Semi-processed food products en Ideas en Ingredients. Onderdeel van 
SIAL (Salon International des Aliments). 

http://www.unimev.fr/
http://www.salons-online.com/
mailto:exhibit@sialparis.com
mailto:visit@sialparis.com
http://www.sialparis.fr/
http://www.sirha.com/
http://www.mdd-expo.com/
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16–20 oktober 2016 
Paris-Nord Villepinte 
www.sialparis.fr 
 

B. Gespecialiseerd 

Europain (Intersuc en Interglaces) 

Salon Mondial Boulangerie, pâtisserie, glacerie, chocolaterie et confiserie. 

Tweejaarlijkse beurs voor ambachtelijke en industriële (banket)bakkerij, chocolade en zoetwaren, 
consumptie-ijs en delicatessen. 
 
5-9 februari 2016 
Paris-Nord Villepinte 
www.europain.com 
 
NB: ‘Salon National de la Boulangerie, Pâtisserie, Glacerie, Traiteur’ vindt nu gelijktijdig plaats 
met SIRHA te Lyon en niet meer met Europain. Focus: ambachtelijke en industriële bakkerij, 
equipment, consumptie-ijs en delicatessen. 

Success food 

Salon de la restauration contemporaine. 
Horeca, catering. Vindt tegelijkertijd plaats met Europain, op dezelfde locatie. 

Salon du chocolat 

Tweejaarlijkse beurs die zich (vooral) tot het grote publiek richt en dus behoudens specifieke 
doelstellingen vanwege Vlaamse bedrijven, niet aangewezen is als beurs. 
 
Eind oktober - begin november 2017 (datum nog niet gekend) 
Paris Parc des Expositions - Porte de Versailles 
www.salonduchocolat.fr 

Salon du fromage et des produits laitiers 

Tweejaarlijkse vakbeurs (even jaren) voor de zuivelindustrie. Deze vakbeurs is een onderdeel van 
SIA, de internationale landbouwbeurs. 
 
28 februari tot 2 maart 2016 
Paris-Expo Porte de Versailles 
www.salon-fromage.com 

http://www.sialparis.fr/
http://www.europain.com/
http://www.salonduchocolat.fr/
http://www.salon-fromage.com/
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SANDWICH AND SNACK SHOW, parizza (= pizzabeurs), vending paris, paris halal summit 

Jaarlijkse beurs voor snacking, food-on-the-go market, verpakkingen, equipment, services en 
consultancy. 
 
14-15 maart 2016 
Paris-Expo, Porte de Versailles 
www.sandwichshows.com 

Vinexpo  

Salon des professionnels du vin et des spiritueux. 
Tweejaarlijkse beurs voor wijn, accessoires, verpakkingen. 
 
17-21 juni 2017 (kan nog licht wijzigen) 
Bordeaux-Parc des Expositions 
www.vinexpo.com 

Gourmet Food & wine selection 

Salon Professionnel des produits gourmets, vins et plaisir d’offrir. 
Tweejaarlijkse beurs (oneven jaren) voor gastronomie, wijn, delicatessen en trendy producten. 
 
september 2017 (juiste data nog te bepalen) 
Paris-Expo, Porte de Versailles 
www.salon-gourmet-selection.com 

Natexpo 

Tweejaarlijkse beurs voor bio-voeding, dieetproducten, voedingssupplementen, natuurlijke 
cosmetica, ecologische producten. Wordt beschouwd als de referentie in de biowereld. 
 
18-20 oktober 2016 
Paris-Nord Villepinte 
www.natexpo.com 
Organisatie: Comexposium 

Naturally Paris 

Heeft meer weg van een happening. Men verkoopt ter plaatse en alle sectoren (bio, dieet, 
gezondheid, ...) zijn aanwezig. Duurzame ontwikkeling en ook de anti-mondialisten hebben hier 
hun plaats. 
 
27-30 mei 2016 
Parc des Expositions de Paris - Porte de Versailles 
www.vivez-nature.com 

 

 

 

http://www.sandwichshows.com/
http://www.vinexpo.com/
http://www.salon-gourmet-selection.com/
http://www.natexpo.com/
http://www.vivez-nature.com/
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C. Horeca, Catering en Equipment 

Rapid & Resto Show 

Salon de la Restauration Rapide, de la Vente à emporter & de la Street Food 
Jaarlijkse beurs voor fastfood, restauration urbaine & nomade, vente à emporter, snacking, 
dranken, take-away food en equipment. 
 
14 – 15 september 2016 
Paris-Expo, Porte de Versailles 
www.rapidrestoshow.com 

Salon des Métiers de l’Alimentation et de l’Hôtellerie-Restauration (SMAHRT) 

Voedingsmiddelen (incl. horeca/catering), materieel/equipment, nieuwe technologieën, 
tafeldesign. Tweejaarlijkse vakbeurs voor Zuidwest-Frankrijk. 
 
7-10 februari 2016 
Toulouse, Parc des Expositions 
www.smahrt.com 
 

Equip’Hotel 

Salon International de l’Hôtellerie, de la Restauration, des Cafés/Bars et des Collectivités. 

Tweejaarlijkse beurs voor equipment, food, dranken, technologie en diensten. 

6-10 november 2016 
Paris-Expo, Porte de Versailles 
www.equiphotel.com 

Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agro-Alimentaire (CFIA) 

Jaarlijkse beurs voor Equipment, processing, verpakkingen, ingrediënten en halffabricaten. 
 
Rennes-Parc Expo 
8-10 maart 2016 
www.cfiaexpo.com 

Serbotel 

Salon Inter-Regional des Métiers de bouche, de l’Hôtellerie et de la Restauration 
Tweejaarlijkse beurs voor equipment en food voor horeca en catering. 
 
oktober 2017 (datum nog te bepalen) 
Nantes-Parc des Expositions 
www.serbotel.com 
 
 
 
 
 

http://www.rapidrestoshow.com/
http://www.smahrt.com/
http://www.equiphotel.com/
http://www.cfiaexpo.com/
http://www.serbotel.com/
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6. Vakpers 

A. Algemeen 

LINEAIRES – LE MENSUEL DE LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Maandelijks vakblad over distributie van voedingsmiddelen. 
Lezerspubliek: verantwoordelijken voor de aankoop van verse en diepvriesproducten 
(zuivelproducten, vlees, gevogelte, ijs, groenten en fruit), supermarkten, hypermarkten en 
centrales, chefs van de afdeling verse producten, … 
Ingedeeld naar productgroepen van voedingsmiddelen. 
 
Editions du Boisbaudry 
14 square du Chêne Germain 
35577 Cesson Sevigne 
T: +33 2 99 32 21 21 - F: +33 2 99 32 89 20 
http://www.lineaires.com en www.editionsduboisbaudry.fr 

LIBRE-SERVICE ACTUALITÉS (LSA) 

Weekblad voor food en non-food. 
 
Editions Infopro 
Immeuble Parc 2 
10 place du Général de Gaule 
92160 Antony 
T: +33 1 77 92 92 24 
www.lsa-conso.fr 

POINTS DE VENTE 

Thema grootdistributie en handel in het algemeen. Bevat zeer goede thematische dossiers. 
 
Points de Vente SAS 
9 rue Labie 
75017 Paris 
T: +33 1 55 37 24 10 
www.pointsdevente.fr 

AGRA ALIMENTATION 

Weekblad met economische informatie over en analyses van de voedingsmiddelenindustrie. Geen 
rubriek voor advertenties. 
 
Editions Groupe AGRA 
4 -14 rue Ferrus 
CS 41442 
75683 Paris 14 
T: +33 1 42 74 28 00 
www.agraalimentation.fr / www.agrapresse.fr 

http://www.lineaires.com/
http://www.editionsduboisbaudry.fr/
http://www.lsa-conso.fr/
http://www.pointsdevente.fr/
http://www.agraalimentation.fr/
http://www.agrapresse.fr/
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RIA – REVUE DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

Maandblad met technisch–economische informatie over de voedingsmiddelenindustrie en 
toeleverend materiaal voor deze sector. 
 
Editions Groupe France Agricole 
8 Cité Paradis 
75493 Paris Cedex 10 
T: +33 1 40 22 70 60 
www.ria.fr / www.lafranceagricole.fr 

PROCESS ALIMENTAIRE 

Maandblad met technisch-economische informatie over levensmiddelentechnologie en -industrie 
en over innovatieve voedingsmiddelen. 
 
Editions du Boisbaudry 
13, Square du Chêne Germain 
35577 Cesson-Sévigné 
T: +33 2 99 32 21 21 
www.process-alimentaire.com / www.editionsduboisbaudry.fr 

LE MANAGER ALIMENTAIRE ‘LA LETTRE BIMENSUELLE B2B DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE’ 

Tweewekelijks infoblad over levensmiddelen. 
 
8 rue François-Villon 
75015 Paris 
T: +33 1 53 68 65 61 
www.manager-alimentaire.com 

FAIRE SAVOIR FAIRE 

Maandelijks magazine over consumptieproducten (verse producten, diepvriesproducten, 
kruidenierswaren, dranken, …). 
 
27 rue d'Arcueil 
92120 Montrouge 
T: +33 1 55 58 06 06 - F: +33 1 55 58 06 00 
abonnements@univers-presse.com 
www.fairesavoirfaire.com 
 

B. Slagers, charcutiers en traiteurs 

LA BOUCHERIE FRANÇAISE – LE JOURNAL 

Maandelijks vakblad over de economische en sociale actualiteit van de vleessector in Frankrijk. 
Lezerspubliek: slagers, charcutiers, traiteurs, vleesindustrie. 
 
SEPETA 
98 boulevard Péreire 
75850 Paris Cedex 17 

http://www.ria.fr/
http://www.lafranceagricole.fr/
http://www.process-alimentaire.com/
http://www.editionsduboisbaudry.fr/
http://www.manager-alimentaire.com/
mailto:abonnements@univers-presse.com
http://www.fairesavoirfaire.com/
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T: +33 1 40 53 47 60 - F: +33 1 40 53 47 51 
sepeta@boucherie-france.org 
www.laboucheriefrancaise.com 

CHARCUTERIE ET GASTRONOMIE 

Maandblad bestemd voor slagers, traiteurs en producenten van fijne vleeswaren. 
 
15 rue Jacques Bingen 
75017 Paris 
T: +33 1 44 29 90 61 
www.apce.com 
 

C. Bakkers en banketbakkers 

LES NOUVELLES DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

Tweewekelijks vakblad met technisch-economische informatie voor banketbakkers en patissiers. 
 
27 avenue d'Eylau 
75782 Paris Cedex 16 
T: +3 1 53 70 16 25 - F: +33 1 47 27 15 77 
www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr 

LE JOURNAL DU PÂTISSIER 

Maandelijks vakblad voor patissiers met recepten en informatie over de sector. 
 
31 rue Marius Aufan 
92309 Levallois Perret Cedex 
T: +33 1 40 89 28 70 - F: +33 1 40 89 03 88 
lejournaldupatissier@wanadoo.fr 
www.lejournaldupatissier.com 

LA TOQUE MAGAZINE 

Maandblad met technisch-economische informatie over (ambachtelijke) banketbakkerij, 
chocoladeproducten, zoetwaren en consumptie-ijs. 
 
Editions Groupe France Agricole 
256, avenue Victor Hugo 
BP 176 
84405 Apt Cedex 
T: +33 4 90 04 65 65 
www.latoque.fr/ www.lafranceagricole.fr 

LA BOULANGERIE FRANÇAISE 

Maandblad uitgegeven door de ‘Chambre Professionnelle des Artisans Boulangers – Pâtissiers’ 
van Parijs en omstreken. Bevat technisch-economische informatie over de ambachtelijke bakkerij 
(producten), inclusief over equipment. 
 

mailto:sepeta@boucherie-france.org
http://www.laboucheriefrancaise.com/
http://www.apce.com/
http://www.lesnouvellesdelaboulangerie.fr/
mailto:lejournaldupatissier@wanadoo.fr
http://www.lejournaldupatissier.com/
http://www.latoque.fr/
http://www.lafranceagricole.fr/
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7 quai d’Anjou 
75004 Paris 
T: +33 1 43 25 58 58 
www.boulangerie75.org 

LE MONDE DES BOULANGERS ET LE MONDE DES PÂTISSIERS 

Maandblad met technisch-economische informatie over de broodbakkerij, ambachtelijk en 
industrieel (vakblad ‘Boulangers) en over de banketbakkerij, ambachtelijk en industrieel (vakblad 
‘pâtissiers’). Inclusief over materieel/uitrusting. 
 
Edition Les Editions Gourmandes 
9 rue de Malaz 
74600 Seynod 
T: +33 4 50 32 17 43 
www.pains-services-gateaux.com 
 

D. Confiserie – chocolaterie 

CHOCOLAT ET CONFISERIE MAGAZINE 

Tweemaandelijks vakblad met technisch-economische informatie over chocoladeproducten en 
zoetwaren. 
 
Les Editions de la Confiserie 
64 rue de Caumartin 
75009 Paris 
T: +33 1 42 85 18 20 - F: +33 1 40 16 01 45 
estelle.porchet@chocolat-confiserie-magazine.com 
www.chocolat-confiserie-magazine.fr 

E. Bio 

LA REVUE NUTRIPRATIQUE 

Magazine voor diëtisten en voedingsdeskundigen. 
 
Dietecom 
2 square Pétrarque 
75116 Paris 
T: +33 1 44 18 98 05 - F: +33 1 44 18 91 07 
www.dietecom.com 
 

BIOCONTACT 

Gratis magazine over biologische voeding en natuurlijke medicijnen. 
 
24 rue Pech de Galez 
BP 60008 
81601 Gaillac Cedex 
biocontact@wanadoo.fr 

http://www.boulangerie75.org/
http://www.pains-services-gateaux.com/
mailto:estelle.porchet@chocolat-confiserie-magazine.com
http://www.chocolat-confiserie-magazine.fr/
http://www.dietecom.com/
mailto:biocontact@wanadoo.fr
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www.biocontact.fr 

TOP NATURE 

Magazine over de biowereld en biokeuken. 
 
Sarl de Presse Nomades 
La Fompeyre 
24580 Plazac 
T: +33 5 53 50 80 39 - F: +33 5 53 50 55 41 
topnature@free.fr 
www.topnature.fr 

BIOLINEAIRES 

Maandblad met economische informatie over biologische producten (voedingsmiddelen). 
Focus vooral op biologische winkelketens/speciaalzaken. 
 
Co-éditeurs Karré Vert – Prestaform 
6 rue Thomas Edison 
33160 St. Médard 
T: +33 5 56 05 42 24 
www.biolineaires.com 

LE PLURIEL NATURE 

Tweemaandelijks tijdschrift over biovoeding. 
 
BP 143 
84147 Montfavet Cedex 
T: +33 4 90 23 56 80 
pluriel.nature@numericable.fr 
www.pluriel-nature.fr 
 

F. Vis 

PRODUITS DE LA MER, THE EUROPEAN SEAFOOD MAGAZINE 

Tweemaandelijks vakblad met technisch-economische informatie over de visverwerkende 
industrie en visverwerkende producten (10 uitgaven per jaar). 
 
INFOMER SA 
13 rue du Breil 
35063 Rennes Cedex 
T: +33 0 2 99 32 58 80 - F: +33 02 99 41 89 57 
infomer@infomer.fr 
www.pdm-seafoodmag.com 
 
 
 
 

http://www.biocontact.fr/
mailto:topnature@free.fr
http://www.topnature.fr/
http://www.biolineaires.com/
mailto:pluriel.nature@numericable.fr
http://www.pluriel-nature.fr/
mailto:infomer@infomer.fr
http://www.pdm-seafoodmag.com/
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G. Dranken 

RAYON BOISSONS 

Maandblad over zowel alcoholische als niet-alcoholische dranken. 
 
Editions du Boisbaudry 
14 Square du Chêne Germain 
35577 Cesson-Sévigné 
T: +33 2 99 32 21 21 
www.rayon-boissons.com / www.editionsduboisbaudry.fr 
 

H. Diepvries 

LE MONDE DU SURGELÉ 

Maandblad met technisch-economische informatie over diepvriesproducten en -industrie. 
 
PYC Edition 
16-18 Place de la Chapelle 
75018 Paris 
T: +33 1 53 26 48 00 
www.lemondedusergele.fr / www.pyc.fr 

I. Zuivel 

RLF – REVUE LATIÈRE FRANÇAISE 

Maandblad met technisch-economische informatie over de zuivelindustrie en -producten. 
 
42 rue de Châteaudun 
75314 Paris Cedex 09 
T: +33 1 49 70 71 00 
www.rlf.fr / www.reussir.fr 
 

J. Horeca en catering 

NÉORESTAURATION 

Le Magazine des Tendances et des Solutions en restauration hors domicile. 
Maandblad over commerciële horeca en catering. 
 
Editions Infopro 
Antony Parc 2 
10 place du Général de Gaulle 
92160 A 
75815 Paris Cedex 17 
T: +33 1 56 79 43 00 - F: +33 1 56 779 43 06 
www.neorestauration.com 

http://www.rayon-boissons.com/
http://www.editionsduboisbaudry.fr/
http://www.lemondedusergele.fr/
http://www.pyc.fr/
http://www.rlf.fr/
http://www.reussir.fr/
http://www.neorestauration.com/
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L’HÔTELLERIE-RESTAURATION 

L’Hebdo des Cafés, Hôtels, Restaurants. 
Weekblad met technisch-economische informatie over de horeca en equipment. 
 
Société d’Editions et de périodiques 
Techniques SA 
5 rue Antoine Bourdelle 
75737 Paris Cedex 15 
T: +33 1 45 48 64 64 - F: +33 45 48 04 23 
lhotellerie@lhotellerie.fr 
www.lhotellerie-restauration.fr 
 

CUISINE COLLECTIVE MAGAZINE 

Maandblad met informatie over grootkeukens (institutioneel, commercieel). 
 
15 rue Trébois 
92532 Levallois-Perret Cedex 
T: +33 1 41 40 94 00 
www.cuisinecollective.fr 

SNACKING FRANCE 

Le Magazine de l’alimentation et de la restauration rapide et nomade. 
Tweemaandelijks vakblad met technisch-economische informatie over snacking, fastfood en ‘on 
the go’, inclusief equipment. 
 
23/27 boulevard Vital-Bouhot 
92000 Neuilly-sur-Seine 
T: +33 1 47 17 86 78 
www.snacking.fr 

SNACK & FOODS 

Le Magazine de la Vente à emporter et de la Restauration de Proximité. 
Technisch-economische informatie over snacking, horeca, catering en retail. 
Digitale informatie via genoemde websites en specials ter gelegenheid van vakbeurzen. 
 
www.zepros.fr/snackfoods 
www.zepros.fr/restauration 
www.zepros.fr./distribution 

LA REVUE DES COMPTOIRS 

Maandblad met technisch-economische informatie over de horeca en equipment. 
 
16, rue Saint-Fiacre 
75002 Paris 
T: +33 1 42 36 95 59 
redactioncomptoirs@groupembc.com (redactie) 
abonnement@groupembc.com (abonnementen) 

mailto:lhotellerie@lhotellerie.fr
http://www.lhotellerie-restauration.fr/
http://www.cuisinecollective.fr/
http://www.snacking.fr/
http://www.zepros.fr/snackfoods
http://www.zepros.fr/restauration
http://www.zepros.fr./distribution
mailto:redactioncomptoirs@groupembc.com
mailto:abonnement@groupembc.com
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www.groupembc.com (uitgever) 

LA REVUE CULINAIRE 

Tweemaandelijks tijdschrift met culinaire informatie over restaurants en keuken. 
 
La Mutuelle des cuisiniers de France 
45 rue Saint-Roc 
75001 Paris 
T: +33 1 42 61 52 75 - F: +33 1 40 15 96 61 
mcf.miecaze@orange.fr 
www.cuisiniersdefrance.fr 

 

 

Meer weten? 

Is uw interesse gewekt? Wil u deze markt diepgaander verkennen? 

Neem contact op met ons kantoor in Rijsel 

 

 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 

publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

Datum van publicatie: december 2015 

 

http://www.groupembc.com/
mailto:mcf.miecaze@orange.fr
http://www.cuisiniersdefrance.fr/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/contact/buitenlandse-kantoren/frankrijk
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