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Inleiding 

De 3 Baltische staten Estland, Letland en Litouwen kennen de laatste jaren een mooie economische 

groei en behoren tot de koplopers in Europa. Stijgende lonen en een toenemende levensstandaard 

lijken ook eindelijk het chronische emigratieprobleem van deze kleine staten te milderen. De meest 

noordelijk gelegen staat Estland klokte in 2018 af op een bbp-groei van 4,8%. De levensstandaard is 

hier dan ook het hoogst: Estland koos meteen na de val van de muur voor doorgedreven modernisering 

en digitalisering, wat de Esten geen windeieren heeft gelegd. In 2019 bedroeg het gemiddelde 

brutoloon in Estland 1.407 euro en het groeide met maar liefst 7,4% ten opzichte van 2018. In Letland 

nam het bbp met 4,6% toe in 2018, ten opzichte van 3,6% in Litouwen, de grootste van de 3 in termen 

van economie en bevolking. In Letland bedroeg 1.091 euro bedroeg het gemiddelde brutoloon in 

Letland in 2019, een toename van 8,3% in vergelijking met 2018. Ook in Litouwen groeien de lonen 

snel: in januari 2020 bedroeg het gemiddelde brutoloon 1.358 euro ten opzichte van 895 euro een jaar 

eerder. Deze enorme toename is toe te schrijven aan economische groei en veranderingen in 

het belastingsysteem. 

De welvaartstoename in de Baltische staten leidt tot de vorming van een (gegoede) middenklasse die 

het zich kan permitteren om zich een hogere levensstandaard aan te meten. Deze middenklasse woont 

meestal in de hoofdstad en verdient vaak nog een hap meer dan de gemiddelde lonen, supra vermeld. 

Deze consumenten, die minder prijsgevoelig kopen, hechten steeds meer aandacht aan ecologische 

voeding en vormen dus de nummer 1 eindklant voor retailers die de biomarkt voor voeding aanboren, 

zowel in de winkel als online (e-commerce). 

In deze marktstudie wordt dieper ingegaan op de markt voor biovoeding in de Baltische staten die, 

hoewel op dit moment nog klein is, aan een steile opmars bezig is. Het Baltic organic market report 

schat de totale biovoeding markt op 270 miljoen euro, inclusief retail (150 miljoen euro) en export 

(120 miljoen euro) ten opzichte van de totale omzet van de retail van iets meer dan 9 miljard euro. 

De koopkracht van de hogere middenklasse in de hoofdsteden staat in schril contrast met die van 

de vaak armere bevolking in de kleine provinciesteden en het platteland. In het eerste hoofdstuk wordt 

een overzicht geschetst van de plaats van biogecertificeerde landbouw, die dankzij een succesvolle 

politiek van de verschillenden overheden sterk aan belang heeft gewonnen. Vervolgens worden 

de verschillende afzetkanalen voor Vlaamse biovoeding in kaart gebracht, gevolgd door een algemene 

conclusie. 
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Lokale productie van biovoedingsmiddelen 

Dankzij verschillende ontwikkelingsprogramma’s vanuit de overheid is het landbouwareaal, waarop 

biologisch wordt verbouwd, sterk toegenomen in de Baltische staten. Dit resulteert in de export van 

bepaalde producten en bioproducten die als het ware worden gedownsized en als gewone 

voedingsmiddelen verkocht worden, wat dan weer mogelijkheden biedt tot sourcing. Het Research 

Institute of Organic Agriculture oftewel FIBL plaatst 2 van de Baltische staten zelfs in de top 10 van 

landen met minstens 10% biolandbouwgrond. Hieronder bekijken we de situatie per land. 

 

Estland: A smart organic country 

De NGO Organic Estonia coördineert het National Comprehensive Organic Economy Programme van 

de Estse overheid. Estland behoort zonder meer tot één van de toonaangevende landen in Europa wat 

betreft bioboeren. Het nationaal programma bestaat uit 4 pijlers, i.e. bos, voedsel, cosmetica en 

toerisme. De Estse overheid, die tevens pioniert met digitale diensten zoals online stemmen, verweeft 

handig verschillende innovatieve deelprogramma’s in de biostrategie. Maar liefst 21,6% van 

de landbouwgrond draagt het biocertificaat en 51% van het Estse grondgebied is bedekt met bossen. 

Hiervan wordt 45% gebruikt om o.a. bessen en wilde paddenstoelen te plukken, goed voor zo’n 

174.034 ha. In 2018 was zo’n 210.000 ha biolandbouwgrond, ten opzichte van 59.000 ha in 2005. 

Bijna 70% van de biolandbouwgrond wordt gebruikt door de veestapel. Daarnaast is de productie van 

voedergewassen en granen (beide 38%), maar ook industriële gewassen (11%) zoals koolzaad en 

peulvruchten (9%) van belang. Onbewerkte granen vormen het belangrijkste bio-exportproduct van 

Estland. 

In 2018 waren er volgens de Europese statistische dienst Eurostat 1.948 Estse biologische producenten 

actief ten opzichte van 2.264 in België. In datzelfde jaar noteerde Eurostat 154 verwerkende bedrijven 
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van biovoedingsmiddelen, terwijl er dat in België 1.314 waren. Hieronder een overzicht per verwerkt 

bioproduct: 

 

Bron: Organic Farming in Estonia 2018 

Export van biogeteelde producten naar Europese landen neemt een belangrijke plaats in: met name 

export van granen en in het bijzonder haver. In 2018 waren granen goed voor 17,2 miljoen euro van 

de totale biologische export (27,2 miljoen euro). Dit was meer dan 60% van alle biologische export in 

Estland. 2,8 miljoen euro, ofwel 10% van de totale biologische uitvoer, bestond uit de export van 

dierlijke producten, waaronder levende dieren. Estse biozuivelproducten en vlees kunnen dan weer 

interessant zijn voor sourcing. Andere biovoedingsverwerkende bedrijven hebben het moeilijk om te 

exporteren omdat hun productiehoeveelheden vaak te klein zijn om op een internationale markt te 

brengen. 

Het Europese groene blad logo wordt courant gebruikt in Estland, dat ook een eigen 

nationaal label heeft. Daarnaast werd een 3-lagig systeem ontwikkeld naar 

Scandinavisch model om de graad van biovoedingsingrediënten aan te duiden, dat 

gebruikt wordt door cateringbedrijven en restaurants: 
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Letland: op weg naar 30% biogecertificeerde landbouwgrond tegen 2030 

De Letse overheid promoot sinds 2003 actief de biolandbouw met het Rural Development Programme 

for Latvia en sinds de toetrede van het land tot de EU is het aantal bioboeren dan ook aanzienlijk 

gestegen. FIBL stelde dat 15,4% van de totale Letse landbouwgrond biogecertificeerd was in 2018, 

goed voor zo’n 280.383 ha ten opzichte van 166.000 ha in 2010 en een toename van 4,3% in 

vergelijking met 2017. Een aanzienlijk deel van de biolandbouwgrond wordt gebruikt voor het laten 

grazen van vee (48%). Daarnaast is de productie van granen goed voor 19%. In mindere mate worden 

ook bio-aardappelen, fruit en bessen geproduceerd. Biohoning wint tevens aan populariteit. Net als in 

Estland worden zuivelproducten en vlees biologisch geproduceerd, maar komen ze terecht in 

de voedselketen als conventionele voedingswaren. Dit maakt het mogelijk interessant om deze 

producten te sourcen uit Letland. In 2018 waren er volgens FIBL 4.178 bioboerderijen en 

51 bioverwerkende bedrijven actief. De Letse bio-export bedroeg 51 miljoen euro in 2018. 

Een belangrijke speler op de Letse markt is Aloja-Starkelsen, de grootste producent 

bioaardappelzetmeel in de regio. Met als belangrijkste aandeelhouder de Sveriges 

Stärkelseproducenter Group uit Zweden, produceert het bedrijf jaarlijks o.a. meer dan 3.000 ton 

biologisch aardappelzetmeel dat geëxporteerd wordt naar alle uithoeken van de wereld. 

In Letland is het EU biolabel makkelijk herkenbaar op biovoedingsproducten. Vaak wordt het label van 

de Letse organic agricultural association (LBLA) Latvijas Ekoprodukts ook vermeld. 

 

Litouwen: ruimte voor groei 

Landbouw vertegenwoordigt 3,3% van het Litouwse BBP en telt heel wat voedselverwerkende 

bedrijven. In 2018 telde Litouwen voor 239.691 ha aan biogecertificeerde landbouwgrond ten opzichte 

van 134.000 ha 8 jaar eerder, goed voor zo’n 9% van het totale landbouwareaal. Ook hier geldt dat 

aanzienlijke hoeveelheden (runds)vlees en zuivelproducten van biologische oorsprong als gewone 

voedingsmiddelen worden verkocht omwille van niet-biologische verwerking. Dit maakt 

het waarschijnlijk interessant om deze producten te gaan sourcen van Litouwen. FIBL noteerde 

2.476 bioproducenten in 2018 en 81 verwerkende bedrijven. Volgens het Baltic Organic Market report 

is voornamelijk de productie van granen relevant (41%), gevolgd door peulvruchten en eiwitgewassen 

(11%) en oliezaden (5%). 38% van de biolandbouwgrond ligt braak of wordt begraasd door vee. 
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Bron: Baltic Organic Market Report 

De export van Litouwse biovoedingsproducten bedroeg 45 miljoen euro in 2018, met als belangrijkste 

exportproduct onverwerkte granen. De belangrijkste speler hier is de Auga Group, één van de grotere 

Europese, verticaal geïntegreerde, biovoedingsbedrijven. In 2019 bedroeg de omzet van de groep 

71,13miljoen euro. Auga group produceert en verhandelt grondstoffen zoals biogranen en 

biomelkproducten. Daarnaast produceert men zuivel, groenten en paddenstoelen. Het bedrijf beheert 

38.000 ha biolandbouwgrond en zet in op duurzame ecovriendelijke landbouw. 

Ekoagros, het publiek orgaan dat instaat voor de biocertificering in Litouwen, ontwikkelde een eigen 

nationaal logo, dat frequent gebruikt wordt. Uiteraard vindt ook het EU-logo ingang, vooral dan op 

producten die geëxporteerd worden. 

 

Afzetkanalen voor biovoeding 

FIBL schat dat er voor 143 miljoen euro aan biovoeding wordt verkocht in de verschillende Baltische 

retailers met telkens 51 miljoen euro in Litouwen en Letland en 42 euro miljoen in Estland. 

Hoewel de Baltische staten eigen biovoedingsproducten maken wordt, volgens het Baltic organic 

report, de meerderheid van de ecoproducten in shops, geïmporteerd. De supermarkten vormen dan 

ook het belangrijkste afzetkanaal voor Vlaamse bedrijven die hun bioproducten op de Baltische 

markten willen brengen.  

We gaan hieronder kort in op de verschillende supermarktketens en hun biogamma’s. Voor een 

uitgebreid overzicht van het retailerslandschap kan u de desbetreffende studie downloaden op onze 

website. 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/market_studies/Retail%20of%20food%20products%20in%20the%20Baltic%20States_2019.pdf
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De belangrijkste supermarktketens in Litouwen zijn Maxima, IKI, Norfa, Rimi en Lidl. Maximi en Rimi 

zijn tevens actief in de 2 andere Baltische staten. Qua aantal winkels is Aibe de grootste in Litouwen, 

goed voor 815 shops die vaak in landelijke gebieden gelegen zijn. Aibe is een coöperatieve van 

individuele winkeliers en focust op lokaal geproduceerde voeding. Het segment biovoeding is er 

onbestaande. Maxima Litouwen draaide in 2018 een omzet van meer dan 1,6 miljard euro en is 

daarmee marktleider. De supermarktketen biedt haar klanten 

eigen bioproducten aan onder de merknaam EKOLOGICA en 

LINKĖJIMAI IŠ KAIMO (groeten van de boerderij). Het is niet 

duidelijk of de laatstgenoemde biogecertificeerd is.  

IKI (omzet 650 miljoen euro) werd 

in de jaren ’90 opgericht door de Belgische broers Ortiz en was de eerste 

supermarkt in Litouwen naar Westers model. Voor wat betreft biovoeding 

werkt IKI samen met BioVillage. BioVillage is al meer dan 15 jaar een 

handelsmerk op de Europese markt en biedt consumenten vers voedsel, 

groenten en fruit, dranken en kruidenierswaren aan. Het grootste deel 
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van de productie wordt gemaakt in Frankrijk. De producten van de BioVillage lijn dragen het EU Eco-

label "Europa Leaf" en de AB-logo's. 

Norfa is een andere belangrijke speler op de markt, goed voor een omzet van 550 miljoen euro. Norfa 

verkoopt o.a. biozuivelproducten van Dobilas en biodranken van Damodara. De supermarktketen RIMI 

Litouwen, met een omzet van 325 miljoen euro, is in handen van het Zweedse ICA Gruppe en biedt 

daarom de producten van de lijn I love Eco aan in haar gamma. De Duitse harddiscounter Lidl is sinds 

2016 aanwezig op de Litouwse markt en opent ook winkels in Letland en Estland. Lidl verkoopt 

verschillende biologische producten zoals pasta en yoghurts. Naast de klassieke retailers, die 

het overgrote deel van de biomarkt vertegenwoordigen, vinden we in Litouwen nog enkele kleine 

biologische ketens en kleine bioshops. Biosala baadt 7 winkels uit in de belangrijkste Litouwse steden. 

Daarnaast zijn onder andere de volgende spelers aanwezig op de markt: Livinn met 11 winkels, Bioteka 

met 3 winkels en UAB Eko Pirk.  

Het leeuwendeel aan bioproducten in de Litouwse winkels wordt geïmporteerd, met als voornaamste 

productcategorieën: groenten en fruit en babyvoeding. Biozuivel wordt dan weer voornamelijk lokaal 

geproduceerd. De groei van e-commerce zet zich ook hier door. Quasi alle vermelde shops bieden 

de mogelijkheid tot online aankopen. Het belang van foodservice in Litouwen en bij uitbreiding 

de Baltische Staten is momenteel klein, maar groeit. Verschillende cateringbedrijven en restaurants 

maken gebruik van biovoedingsmiddelen. FIBL telt 11 importeurs van biovoeding in Litouwen. 

In Letland wint biovoeding tevens aan populariteit en net als in Litouwen is het nummer 

1 afzetkanaal de supermarktketen. Meestal komen dezelfde namen als bij de zuiderbuur 

terug, zij het in een andere volgorde. Rimi, oorspronkelijk Lets, is er marktleider met 

een omzet van meer dan 900 miljoen euro gevolgd door Maxima (750 miljoen euro) en Mego 

(90 miljoen euro). Rimi en Maxima zijn ook in Letland actief met de biomerken I Love Eco en 

ECOLOGICA. Verder zijn er verschillende kleine populaire retailers en shops, bijvoorbeeld 

Bioteka (10 winkels in Riga), Svaigi en Bioss. Net zoals in Litouwen wordt biozuivel meestal 

lokaal geproduceerd terwijl vele andere biovoedingsmiddelen geïmporteerd worden. 

Volgens het Baltic market organic report is de import van babyvoeding en groenten en fruit 

van sterk belang. FIBL noteerde 10 Letse importeurs van biovoeding in 2018. Hoewel de lokale 

gastronomie in de Letse hoofdstad Riga meer en meer aandacht schenkt aan duurzame producten, is 

het belang van bioproducten in de foodservice eerder klein te noemen. Grote foodservice bedrijven 

zoals Bidfood en Sanitex opereren in de 3 Baltische landen, maar bieden voor zover kon worden 

nagegaan geen of slechts beperkt bioproducten in hun gamma aan. 

De biovoedingsector in Estland ten slotte, is het meest ontwikkeld. Volgens een rapport van Organic 

Farming in Estonia werd in 2018 voor 40 miljoen euro aan biovoeding verkocht via de supermarkt, 

waarvan 75% import. Producten zoals babyvoeding, groenten en fruit doen het bijzonder goed. 

Spelers als RIMI en Maxima zijn actief in Estland, maar de belangrijkste speler is COOP. Coop Estonia 

(voorheen ETK) is de oudste en grootste groep in de detailhandel in Estland. Vandaag telt 

de coöperatieve familie  

19 consumentencoöperaties in het hele land. Coop Eesti Keskühistu of de centrale vereniging, 

opgericht in 1917, biedt een scala aan diensten aan deze coöperaties, van centrale logistiek tot 

coöperatieve marketing. COOP heeft 350 winkels over heel Estland. Alle supermarktketens bieden 



De markt voor biovoeding in de Baltische Staten I FIT-Vilnius, maart 2020 10 

biovoeding aan. RIMI verkoopt naast producten van de I love Eco-lijn ook lokale en bioproducten via 

een store in store concept, Talu Toidab genaamd. De Estse supermarktketen Selver baadt een netwerk 

uit van 53 winkels die zich vooral in en rond de hoofdstad Tallinn bevinden. Op de webshop biedt 

Selver zo’n 70 bioproducten aan en meer dan 250 ecoproducten. Volgens het Baltic organic market 

report is er vraag van de retailers naar biologisch kippenvlees, fruit en groenten. 

 

Bron: Äripäev 

Naast de klassieke supermarkt zijn er een 40-tal gespecialiseerde kleine retailers en shops in Estland 

die bioproducten verkopen. Voorbeelden zijn OÜ Biomarket met 8 winkels, LOODUSPERE OÜ 

(5 outlets) en Ökosahver OÜ. Biomarket is tevens leverancier van de Prisma supermarkten en 

Stockmann, een exclusieve department store in Finse eigendom. Zowel de grote supermarktketens als 

de kleinere retailers bieden hun gamma aan op het internet met e-shops. FIBL telde 

32 biogecertificeerde Estse importeurs in 2018. 

De toenemende interesse in biovoeding bij de Estse consument vertaalt zich stilaan ook naar 

het foodservice segment. Er zijn een 30-tal biogecertificeerde catering bedrijven en de Estse overheid 

ontwikkelde naar Deens model een 3-lagig systeem, gebruikt door restaurants om percentueel aan te 

geven in hoeverre gerechten biovoeding bevatten (categorie 1: 20-50%; categorie 2: 50-80%; categorie 

3: 80-100%). Belangrijke spelers zijn o.a. Fruit Express, Horeca Service en Kaupmees. De Estse overheid 

zet sterk in op biovoeding door onder andere promotie in scholen. 

Conclusies 

De stijgende levensstandaard en dito lonen in combinatie met bewustwording (vooral in Estland) 

zorgen voor een groei van de markt voor biovoeding in het Balticum. Hoewel de 3 landen het goed 

doen qua export van biovoedingsmiddelen, is de consumptie van biovoeding in de lokale supermarkten 

sterk afhankelijk van import. Dit is te verklaren door het beperkt gamma aan bioproducten die lokaal 

worden geteeld.  

Hier liggen dus kansen voor Vlaamse bedrijven die de markt willen betreden.  

Verwacht wordt dat de biovoedingsmarkt de komende jaren immers sterk zal groeien. Consumenten 

van biovoeding wonen meestal in de hoofdstad of in grotere steden, beschikken over een 

bovengemiddeld inkomen en kopen minder prijsgevoelig aan. Toch is het belangrijk in gedachten te 
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houden dat de Baltische markt klein is (6 miljoen inwoners) en dat de gemiddelde levensstandaard 

lager ligt dan in West-Europa, met enorme verschillen in welstand tussen de stad en het platteland.  

FIBL schat de bioconsumptie per capita op 32 euro in Estland; 17,80 euro in Litouwen en 6,32 euro in 

Letland. Dit staat in schril contrast met het cijfer voor België, dat 61,23 euro bedraagt. 

Populaire biovoedingsproducten zijn babyvoeding en fruit en groenten. Maar de vraag naar andere 

biovoedingsproducten zal de komende jaren ongetwijfeld toenemen. 

Bronnen 

• https://bnn-news.com/average-salary-in-latvia-reportedly-eur-801-in-q3-of-2019-208039 

• https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai 

• https://organicestonia.org/ 

• https://www.fibl.org/en/info-centre/news/global-organic-area-continues-to-grow-over-71-5-

million-hectares-of-farmland-are-organic.html 

• https://www.ekoagros.lt/en 

• https://www.ifoam.bio/en 

• Market analysis of organic foods in the Nordic and Baltic countries - Anna Pekala, Rambøll 

Management Consulting (Nordic Council of Ministers) 

• The Baltic organic market report - Moreganic Sourcing 

 

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: maart 2020 

https://bnn-news.com/average-salary-in-latvia-reportedly-eur-801-in-q3-of-2019-208039
https://osp.stat.gov.lt/pagrindiniai-salies-rodikliai
https://organicestonia.org/
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/global-organic-area-continues-to-grow-over-71-5-million-hectares-of-farmland-are-organic.html
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/global-organic-area-continues-to-grow-over-71-5-million-hectares-of-farmland-are-organic.html
https://www.ekoagros.lt/en
https://www.ifoam.bio/en
https://www.norden.org/en/publication/market-analysis-organic-foods-nordic-and-baltic-countries
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