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1. Inleiding  

Deze studie heeft tot doel Vlaamse exporteurs van diverse voedingsproducten en non-alcoholische 

dranken een praktische inleiding te geven tot de Oostenrijkse levensmiddelenmarkt. Hierbij worden 

de belangrijkste marktspelers opgesomd en wordt kort ingegaan op de belangrijkste trends. 

Diverse voedingscategorieën en de daarbij horende kansen voor Vlaamse voedingsexporteurs worden 

vermeld. Verder wordt er ingegaan op uitdagingen en reglementeringen waarmee rekening moet 

gehouden worden om met succes de Oostenrijkse voedingsmarkt te betreden.  

2. Waarom Oostenrijk? 

Met een bevolking van bijna 9 miljoen inwoners lijkt de Oostenrijkse markt misschien klein, zeker in 

vergelijking met buurland Duitsland. Hoewel het bevolkingsaantal een kleine interne markt doet 

vermoeden, zijn de lokale consumenten zeer kapitaalkrachtig. Het bbp per capita bedraagt meer dan 

41.775 euro (ter vergelijking: in België is dit 38.626 euro). Bijkomende troeven zijn verder 

de geografische ligging en de stabiliteit van de Oostenrijkse economie/markt. Sinds Oostenrijk in 1995 

tot de EU is toegetreden, heeft het land zich aanzienlijk gemoderniseerd en meer internationaal 

opengesteld. Die evoluerende internationalisering lokt ook alsmaar meer Vlaamse exporteurs naar 

Oostenrijk.  

2.1 De Oostenrijkse consument  

De totale koopkracht en de gemiddelde koopkracht per inwoner neemt elk jaar gestaag toe. 

De ongeveer 8,8 miljoen Oostenrijkers beschikten in 2019 over een koopkracht van ongeveer 

212,3 miljard euro (gemiddeld 24.076 euro per inwoner). Een blik op de Oostenrijkse deelstaten leert 

dat de koopkracht per capita vrij homogeen over het land verdeeld is.  

 

Bron: GfK 
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2.2 De markt voor voeding: enkele algemene cijfers  

In 2019 genereerde de Oostenrijkse foodretailsector een totale omzet van ongeveer 21,5 miljard euro, 

een stijging van 2,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. De consumentenuitgave voor voeding en 

niet-alcoholische dranken door particuliere huishoudens in Oostenrijk steeg gestaag de afgelopen 

jaren en bereikte in 2019 een nieuwe piek van 19,96 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt 

besteed aan verse producten zoals zuivelproducten. 

In grotere steden, maar vooral in Wenen, heeft de bevolking een diverse etnische achtergrond en 

bijhorende voorkeuren qua voeding. Diverse supermarkten spelen hierop in, waaronder Bedronka 

(biedt Poolse specialiteiten aan https://bedronka-supermarkt.business.site/), Shefa Markt (biedt 

koosjervoeding aan www.shefa-markt.com/), Etsan (biedt Oosterse producten aan www.etsan.at/), … 

3. Verkoopkanalen  

3.1 Retail  

De belangrijkste spelers 

Naam groep (Bekendste) Firma’s Oorsprong Marktaandeel 

SPAR  

www.spar.at 

Spar, Spar Gourmet, Eurospar, 

Interspar en Maximarkt  

Oostenrijk  34,6% 

REWE Group  

https://rewe-group.at/de 

Billa, ADEG, Billa Plus (voorheen 

Merkur), Penny en Bipa  

Duitsland  33,3% 

HOFER  

www.hofer.at 

Hofer  Duitsland (Aldi-Süd)  20% 

 

De verschillende lockdowns, de uitbreiding van telewerk en de gesloten horeca-etablissementen 

zorgden ervoor dat consumenten tijdens het coronajaar 2020 aanzienlijk meer boodschappen deden 

in de (online)supermarkten. De levensmiddelendetailhandel in Oostenrijk realiseerde het afgelopen 

jaar een omzetstijging van gemiddeld 8,9%. 

Zo was 2020 een bijzonder succesvol jaar voor de Spar Austria Group. De groep was bijna tien jaar lang 

jaar na jaar de winnaar van de groei in de levensmiddelendetailhandel. De bruto-omzet van Spar in 

Oostenrijk steeg met bijna 16% tot 8,32 miljard euro. In januari 2020 werd aartsrivaal Rewe 

International ingehaald en verwierf Spar Austria Group voor het eerst het marktleiderschap in 

Oostenrijk. De REWE Group was goed voor ongeveer 33,3% van de totale omzet. Evenals de gehele 

levensmiddelenhandel konden ook de discounters het afgelopen boekjaar positieve resultaten 

voorleggen. In het segment van de discounters zijn Hofer en Lidl marktleiders. Samen hebben zij 

een marktaandeel van 25,4% in de Oostenrijkse levensmiddelenhandel. 

Volgens ramingen van RegioData is meer dan 90% van de markt in handen van de vier marktleiders: 

Spar, REWE, Hofer en Lidl.  

https://bedronka-supermarkt.business.site/
http://www.shefa-markt.com/
http://www.etsan.at/
http://www.spar.at/
https://rewe-group.at/de
http://www.hofer.at/
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Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste foodretailers in Oostenrijk.  

Hypermarkten  

Maximarkt is een dochteronderneming van Interspar, die op haar beurt een dochteronderneming is 

van SPAR Oostenrijk. 

+ 1.300 medewerkers  

7 winkels (heeft vestigingen in Oberösterreich en Salzburg) 

www.maximarkt.at/  

Interspar is de grootste dochteronderneming van SPAR Oostenrijk en is uitgegroeid tot marktleider op 

het gebied van hypermarkten.  

+ 10.000 medewerkers  

70 winkels  

www.interspar.at/  

Billa Plus (vóór 6 april 2021 nog Merkur) is een Oostenrijkse supermarktketen die behoort tot 

de Oostenrijkse dochteronderneming REWE International AG van het Duitse REWE-concern. 

+ 9.500 medewerkers  

130 winkels  

www.merkurmarkt.at/  

Spar is een Oostenrijks familiebedrijf met bijna evenveel verkooppunten als REWE Austria. Daarbij 

groeit Spar sneller dan de overige marktdeelnemers. 

+90.000 medewerkers  

1.558 winkels 

www.spar.at/  

Supermarkten  

Spar 

www.spar.at  

ADEG onderscheidt zich door een veelal lokaal aanbod.  

+ 2.300 medewerkers 

400 winkels  

www.adeg.at/  

Billa biedt producten tegen een gezinsvriendelijke prijs.  

+20.000 medewerkers 

1.100 winkels  

www.billa.at/  

Sutterlüty is de regionale marktplaats voor ‘bewuste fijnproevers’ in Vorarlberg. 

650 medewerkers  

26 winkels  

www.sutterluety.at/  

http://www.maximarkt.at/
http://www.interspar.at/
http://www.merkurmarkt.at/
http://www.spar.at/
http://www.spar.at/
http://www.adeg.at/
http://www.billa.at/
http://www.sutterluety.at/
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MPreis is een familiebedrijf waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.  

+ 6.000 medewerkers  

257 winkels  

www.mpreis.at/  

Discounters  

Hofer is de dochter van het Duitse Aldi-Süd en de belangrijkste discountmarkt. Hofer biedt naast eigen 

merkproducten, ook merkartikelen aan.  

+ 12.000 medewerkers  

525 winkels  

www.hofer.at/de/homepage.html  

Lidl staat voor versheid en variëteit tegen discountprijzen. De oorsprong van de producten is ook 

belangrijk. Daarom vertrouwt Lidl steeds meer op in Oostenrijk geproduceerde voeding en op 

regionale leveranciers.  

+ 5.500 medewerkers  

253 winkels  

www.lidl.at/  

Penny legt ook de nadruk op versheid, kwaliteit en lage prijzen.  

+ 2.900 medewerkers  

300 winkels  

www.penny.at/  

Buurtwinkels  

Vooral in de grotere steden zijn er buurtwinkels voor kleinere dagdagelijkse boodschappen te vinden.  

Gourmet winkelketens  

Spar Gourmet heeft speciaalzaken waarbij stedelijke trendproducten, regionale producten, 

internationale specialiteiten en duurzame en innovatieve comfortvoeding te koop zijn.  

52 winkels  

www.spar.at/regionales/niederoesterreich/gourmet  

Cash & Carry 

Metro is de grootste partner voor horecaprofessionelen en detailhandelaars in de voedingssector.  

+ 2.100 medewerkers  

12 winkels  

www.metro.at/  

Transgourmet is de nummer twee in Europa in distributie voor voedingsprofessionals. Ze leveren aan 

klassieke herbergen en de beste hotels en van plaatselijke clubs tot zelfstandige ondernemers. 

+ 1.730 medewerkers  

4 Transgourmet Cash&Carry winkels 

http://www.mpreis.at/
http://www.hofer.at/de/homepage.html
http://www.lidl.at/
http://www.penny.at/
http://www.spar.at/regionales/niederoesterreich/gourmet
http://www.metro.at/
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www.transgourmet.at/  

Markant und Nah & Frisch Deze groep is een samenwerkingsverband van zelfstandige 

levensmiddelenhandelaars (Pfeiffer/Unimarkt, Wedl, Kiennast, Kastner). De filialen heten ‘Nah & 

Frisch Markt’ en bevinden zich grotendeels buiten de grote(re) steden.  

www.jeden-tag.at/de/nahfrisch  

TOP-TEAM Zentraleinkauf is naast de supermarkten ook een belangrijk contact. TOP-TEAM is 

een onafhankelijk en internationaal actief inkoopbedrijf met twee aandeelhouders, 

Transgourmet Holding AG en Unimarkt Group, die elk 50% van de onderneming in handen hebben.  

www.topteam.co.at/de/  

Hoewel de supermarktactiviteiten met ongeveer 7% groeiden, leden de groothandel en het toerisme 

zware verliezen. De groothandel tekende een omzetdaling op van 7,2%, maar de detailhandel bleef 

stabiel.  

Er zijn echter grote verschillen tussen de verkoopcijfers binnen de levensmiddelensector, wat vooral 

te wijten is aan de trend naar one-stop-shopping. Zo hebben de gespecialiseerde 

levensmiddelenwinkels (bakkerijen, slagers, fruitwinkels, enz.) het duidelijk zwaarder te verduren 

gehad. Consumenten waren er zich niet altijd van bewust dat de gespecialiseerde 

levensmiddelenwinkels openbleven.  

Een opvallend nieuw, weliswaar voorlopig in termen van marktaandeel nog bescheiden, 

retailverkoopkanaal is de ‘automaten-supermarkt’. Het aanbod is uitgebreid; eieren, brood, biefstuk, 

… alles is dag en nacht verkrijgbaar. Tegen de zomer van 2021 zou Wenen over drie ‘automaten-

supermarkten’ beschikken. 

3.2 Horeca  

De horeca levert een grote bijdrage aan de Oostenrijkse economie. In de afgelopen jaren stegen 

de verkoopcijfers van ongeveer 8,56 miljard euro in 2013 tot bijna 11 miljard euro in 2018. In 2019 

gaven particuliere huishoudens in Oostenrijk in totaal ongeveer 22,52 miljard euro uit aan 

horecadiensten.  

Restaurants, cafés en soortgelijke etablissementen namen met ongeveer 9,4 miljard euro het grootste 

deel van deze omzet voor hun rekening. Ook fastfoodketens zijn niet meer weg te denken uit 

de Oostenrijkse gastronomie. De fastfoodrestaurants McDonald's, Burger King en Nordsee zijn 

het meest bekend bij de Oostenrijkse consumenten. 

In de hoofdstad Wenen heeft de ‘koffiehuiscultuur’ een lange traditie en maakt sinds 2011 deel uit van 

het immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. In 2019 waren er in Wenen in totaal ongeveer 

836 hoofdvestigingen van koffiehuizen en 135 filialen. 

De COVID-19-pandemie heeft voor veel sectoren negatieve economische gevolgen, overduidelijk 

daarbij is dat de horeca het zwaarst door het virus werd getroffen. De bruto toegevoegde waarde in 

de horeca daalde in 2020 met 35,2% ten opzichte van 2019.  

Bron: Statista 

http://www.transgourmet.at/
http://www.jeden-tag.at/de/nahfrisch
http://www.topteam.co.at/de/
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3.3 Online  

Geconfronteerd met een sterke wijziging van de verwachtingen en het gedrag van de consument, 

alsook met de toenemende concurrentiedruk van onlineverkoopplatformen, doorloopt 

de detailhandel in Oostenrijk een periode van veranderingen. Retailers worden verplicht in de fysieke 

winkel te innoveren en een evenwicht te creëren tussen offline- en onlineverkoop. De klant van 

vandaag is nog steeds uit op unieke kansen tegen aantrekkelijke prijzen, maar is ook veeleisender 

geworden met een groeiend maatschappelijk en milieubewustzijn, alsook meer gehaast en ultra 

(digitaal) geconnecteerd. Niet enkel retailers, maar ook gekende en minder gekende merken, dienen 

dus rekening te houden met een complexer consumptiepatroon.  

Het aantal verbruikers dat online boodschappen bestelt en deze aan huis laat leveren, neemt toe. 

De laatste tien jaar is het gebruik van internet en het onlinewinkelen verdubbeld in Oostenrijk. In 2019 

maakte al 14% van de Oostenrijkers gebruik van het internet om boodschappen te bestellen. 

Naar verwachting zal het percentage onlineshoppers in Oostenrijk over vier jaar naar ruim 78% 

groeien. In 2024 zou de online-omzet moeten groeien naar ongeveer 7,4 miljard euro. Toch is 

het online-aandeel in de ‘levensmiddelenhandel’ in Oostenrijk met 1,5% nog steeds vrij laag, zeker in 

vergelijking met sommige andere Europese landen. Dit is onder andere zowel te wijten aan het feit dat 

verse voeding moeilijker huis-aan-huis te leveren is als aan de hoge dichtheid van supermarkten en dit 

vooral in de binnensteden.  

Tijdens de coronacrisis werd meer dan ooit online gekocht. Volgens de Digital Market Outlook lagen 

de inkomsten in de e-commercemarkt voor levensmiddelen en dranken in Oostenrijk in 2020 ongeveer 

37,9% hoger dan in het voorgaande jaar en dit exclusief ten gevolge van de coronacrisis.  

Omdat restaurants gesloten waren, werd thuis gekookt en kocht men dus vaker in supermarkten. 

Bovendien werd meer voeding online aangekocht. In andere regio's van de wereld zijn online 

(voedings)supermarkten al langer de norm. Intussen verandert er echter ook een en ander in 

Oostenrijk en is de algemene verwachting dat er de komende jaren een inhaalbeweging zal 

plaatsvinden. Bezorgingsdiensten voor maaltijden zien de vraag sterk toenemen. In andere branches 

wordt ook steeds meer online verkocht. De toename van de onlinehandel heeft ook gevolgen voor 

logistieke bedrijven. De stijgende vraag levert meer activiteit op. 

Hoewel de supermarktketens in 2020 een aanzienlijke stijging van hun onlineverkoop waarnamen, 

(de omzet van de onlinewebshops komt ongeveer overeen met die van 17 fysieke winkels) speelt 

onlineverkoop momenteel nog een bescheiden rol. Ondanks de stijging in het coronajaar, zijn 

de onlinebestellingen nog steeds verre van rendabel en maken ze slechts één procent van de totale 

verkoop uit. De hoge winkeldichtheid in Oostenrijk maakt onlinebestellingen (althans momenteel nog) 

eerder onrendabel.  

www.mjam.net/info/mjam_market  

www.gurkerl.at/  

www.alfies.at/shop  

http://www.mjam.net/info/mjam_market
http://www.gurkerl.at/
http://www.alfies.at/shop
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4. Enkele categorieën in detail  

4.1 Bewerkte levensmiddelen 

4.1.1 Chocolade  

Net als België is Oostenrijk een land dat bekend staat om zijn sterke voorkeur voor alles wat zoet is. 

In veel landen is chocolade een van de bestverkopende luxe-etenswaren allertijden en ook in 

Oostenrijk is dit het geval. Ongeveer 71% van de Oostenrijkse bevolking eet ten minste eenmaal per 

week chocolade. De laatste jaren is chocolade in Oostenrijk een lucratieve zaak geworden: zo is 

bijvoorbeeld de verkoop van chocoladerepen gestaag toegenomen. De Oostenrijkse 

chocoladeconsumptie per hoofd bedraagt ongeveer 8 kg per jaar, waarvan 2,5 kg voor 

chocoladerepen. Dat is aanzienlijk meer dan het EU-gemiddelde (5 kg).  

Tijdens de coronapandemie troostten de Oostenrijkers zich tevens graag met chocolade, ook telewerk 

bevorderde de chocoladeconsumptie. Melkchocolade krijgt hierbij de voorkeur, gevolgd door 

chocolade met noten. Witte chocolade, chocolade met fruit en exotische chocoladecombinaties 

scoren verrassend slecht. Het chocolademerk Milka (nu onderdeel van Mondelēz International) is 

het populairst bij de Oostenrijkse consument.  

Bio is voor veel consumenten niet zo belangrijk als het gaat om chocolade, in vergelijking met andere 

voedingsproducten zoals melk. De Duitse chocoladeproducent Ritter Sport had van 2008 tot 2018 

een biologisch assortiment, maar er was te weinig vraag naar. Het bedrijf ziet de verkoop van 

biologische chocolade dus niet als een aantrekkelijk bedrijfsmodel.  

Bronnen: Statista, Vienna Online, artikel Die Presse 2021-04-30 

4.1.2 Koekjes  

Het merk Manner, van het gelijknamige Oostenrijkse familiebedrijf, was in 2020 het populairste wafel- 

of koekjesmerk in Oostenrijk. Het merk is vooral bekend om zijn Manner Schnitten Wafers. 

Bron: Statista 

Volgens Manner hebben de consumenten hun koopgedrag in 2020 echter gewijzigd, ze bezochten 

minder vaak detailhandelszaken. Een verandering die niet gunstig is voor zoetwaren als impulsartikel. 

Daarnaast stelt Manner vast dat de mobiliteitsbeperkingen hebben geleid tot een daling van het aantal 

consumptiemomenten voor ‘on the go’-producten zoals de klassieke ‘Mannerschnitte’. 

Snack- en mueslirepen blijven het wel goed doen, omdat ze profiteren van het feit dat consumenten 

op zoek zijn naar gezonde snackmogelijkheden en veel consumenten ze als gezonder beschouwen dan 

de ‘gewone’ zoete koekjes.  

4.1.3 Zoetwaren  

Volgens de MindTake-enquête eet 99% van de respondenten af en toe zoetigheid. Speciale 

gelegenheden of feestdagen zijn voor bijna twee derde (62%) van de respondenten een reden om 

https://www.falstaff.at/nd/das-sind-die-lieblings-suessigkeiten-der-oesterreicher/
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meer te snoepen dan gewoonlijk. Er wordt verwacht dat de omzet van het segment zoetwaren en 

desserts in 2021 ongeveer 841,995 miljoen euro zal bedragen. Het gemiddelde verbruik per hoofd van 

de bevolking bedraagt ongeveer 18,3 kg in 2021. 

Wafels (74,2%) en chocolade (62,8%) zijn bijzonder populair bij de Oostenrijkse consumenten, gevolgd 

door koekjes (53,4%) en fruitgums (17,6%). Daarnaast zijn ook andere chocoladeproducten populair in 

Oostenrijk (32,8%), terwijl snoepgoed (10,2%) minder geconsumeerd wordt. Gemiddeld (53,4%) geven 

Oostenrijkers rond de 25 euro per maand aan zoetwaren uit. 

Bron: Statista, Falstaff 

4.1.4 Snacks  

Volgens een onderzoek van Marketagent.com zijn dit de populairste snacks onder de Oostenrijkse 

bevolking: 

• Zoute snacks 

• Belegde broodjes 

• Fruit 

• Chocolade 

• Gebak 

• Nootjes 

• Kleine gebakjes en cakejes 

Uit een andere enquête van ‘Gourmetfein’ rond snackvoorkeuren, blijkt dat ‘Leberkäse’, 

worstenbroodjes en ‘Würstel’ de populairste snacks zijn voor tussendoor. 1,3 miljoen Oostenrijkers 

eten wekelijks ‘Leberkäse’.  

Bron: Falstaff 

4.1.5 Kant-en-klaar maaltijden  

Sinds de coronacrisis is de markt voor kant-en-klaar-producten van hoge kwaliteit enorm gegroeid. 

De vraag naar gemaksvoeding is toegenomen omdat veel mensen het thuiskoken makkelijker willen 

maken. Vooral de biologische sector binnen dit segment is gegroeid. REWE heeft daarom haar 

productassortiment aangepast en steeds meer kant-en-klaarsoepen, salades en gekoelde biologische 

deegwaren in haar assortiment opgenomen. Een trend naar meer gemak werd en wordt al jaren 

voorspeld. De coronapandemie heeft deze trend enkel versneld.  

De winnaar van de crisis blijft de sector van de voedselconserven, die een groei van 28% behaalde. 

Bron: artikel Der Standard 2021-03-03 

https://pinos.com/produkt/pinos-crostini/
https://pinos.com/produkt/pinos-nuesse/
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4.2 Zuivel  

De zuivelsector is een van de belangrijkste economische sectoren van de Oostenrijkse landbouw. 

Zure room, een populair ingrediënt in soepen en goulash, is soms uitverkocht als gevolg van de grote 

vraag. Geraspte kaas nam ook een hoge vlucht, dankzij populaire pastagerechten. 

Broodbeleg daarentegen kreeg een zware tegenslag te verduren. Bovendien is de traditionele keuken 

en daarmee de in reuzel gebakken Wiener Schnitzel teruggekeerd in de huishoudens.  

Bron: artikel Der Standard 2021-03-03) 

4.2.1 Kaas 

Het grootste aandeel van de uitgaven binnen de zuivelsector gaat naar kaas, met 40%. 

De kaasconsumptie per inwoner bedroeg in 2019 ongeveer 23,4 kg. Bovendien is kaas de op een na 

belangrijkste productgroep in de landbouwexport uit Oostenrijk, de belangrijkste productgroep is  

niet-alcoholische dranken, wat toe te schrijven is aan de Oostenrijkse drankenproducent Red Bull. 

In 2018 exporteerde Oostenrijk tot 115.000 ton kaas, wat een opbrengst van 460 miljoen euro 

opleverde, terwijl de invoer iets lager lag, namelijk op 91.000 ton voor 357 miljoen euro. 

De verscheidenheid is enorm, er zijn meer dan 400 binnenlandse kaassoorten. 76% van 

de Oostenrijkers geeft aan het liefste harde kazen te eten, zoals Emmentaler en Bergkäse. 

Gouda, Gervais, Mozzarella en Emmentaler waren in 2020 de meest verkochte kaassoorten in 

de levensmiddelenhandel.  Schärdinger Bergbaron is het populairste kaasmerk in Oostenrijk.  

Bron: Statista 

4.2.2 Melk  

In Oostenrijk wordt veel meer melk geproduceerd dan er wordt geconsumeerd. In 2019 werd in 

ongeveer 660.228 ton consumptiemelk verbruikt. Volgens AMA consumeert 39% van de Oostenrijkers 

dagelijks melk- en zuiveldranken. Het crisisjaar 2020 was een goed jaar voor de binnenlandse 

zuivelindustrie, de verkoop van koemelk steeg met 9% tot 310 miljoen liter. Bovendien neemt 

de gemiddelde melkopbrengst van melkkoeien voortdurend toe. 

Op het gebied van koemelk heerst er al veel concurrentie in Oostenrijk en dit segment biedt dus 

nauwelijks marktkansen voor Vlaamse exporteurs. Bijna de helft van de melk die als consumptiemelk 

wordt verkocht, wordt uitgevoerd. De verkoop van schapen-en geitenmelk stijgt en wordt vooral lokaal 

geproduceerd. Toch maken schapen- en geitenmelk samen minder dan één procent uit van de totale 

melkproductie in Oostenrijk.  

Haver- en sojadranken zijn sterk in opkomst en vormen al geruime tijd stevige concurrentie voor 

de klassieke melk. Uit een analyse van AMA 2020 blijkt dat de verkoopwaarde van plantaardige 

alternatieven 36,6 miljoen euro bedroeg en daarmee goed was voor bijna 10% van de totale markt. 

In vergelijking met het voorgaande jaar is de verkoop van dranken op basis van haver, soja, spelt, 

amandelen en aanverwanten met 39% gestegen. Een tendens die zich al jaren aftekent en die ook 

de detailhandelsketens verheugt want de winstmarge ligt hier aanzienlijk hoger dan bij gewone melk. 

Deze stijging kan onder andere worden verklaard door het toenemende veganisme en het aantal 
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lactose-intolerante consumenten. Alpro, Joya en Coco Aloha (Alnatura) zijn de merken met 

melkvervangende producten met het grootste bereik in Oostenrijk in 2019.  

4.2.3 Boter  

De Oostenrijkse consument eet gemiddeld vijf kilo boter per jaar. Oostenrijk is voor 75% 

zelfvoorzienend wat boter betreft. Neder-Oostenrijk is daarbij de belangrijkste productielocatie. 

De belangrijkste reden voor de invoer, is speciaal gevormde boter, die de levensmiddelenindustrie 

nodig heeft, maar die alleen in het buitenland verkrijgbaar is bij gebrek aan speciale machines.  

4.3 Non-alcoholische dranken  

4.3.1 Koffie 

86,4% van de bevolking drinkt koffie. Met een consumptie per hoofd van de bevolking van ongeveer 

162 liter per jaar of 2,6 kopjes koffie per dag is koffie dan ook de meest populaire drank onder 

de Oostenrijkers. Met 39,8% is de ‘Verlängerte’ de favoriet van de Oostenrijkers, gevolgd door 

de cappuccino (34,9%) en de espresso (24,8%). Onder de warme dranken volgen thee (71,5%), 

chocolademelk (42,3%) en melk (23,9%). Oostenrijkers geven meer dan drie miljard euro per jaar uit 

aan koffie, wat neerkomt op ongeveer 334 euro per hoofd van de bevolking per jaar. 

Met een consumptie van 7,2 kilo per inwoner per jaar behoren de Oostenrijkers dan ook tot 

de Europese kampioenen op het gebied van koffiedrinken, ver voor de Duitsers, die erin slagen om 

ongeveer 5,7 kilo per inwoner per jaar te consumeren. De koffieconsumptie bleek bestand tegen 

de crisis. Door het toegenomen thuiswerk werd er nog meer koffie gedronken, vooral onder 

de jongere doelgroepen.  

Bron: Falstaff en Kaffeeverband 

4.3.2 Thee 

In Oostenrijk wordt het hele jaar door regelmatig thee gedronken. Het verbruik per hoofd van 

de bevolking in Oostenrijk bedraagt 33 liter per jaar. De populairste theesoort onder Oostenrijkers was 

vruchtenthee, gevolgd door kruidenthee en zwarte thee. Ongeveer 80% van de verkoop werd 

gerealiseerd door thee op basis van vruchten en kruiden. Het populairste theemerk is het Duitse 

Teekanne.  

4.3.3 Frisdranken 

Vandaag staan (mode)woorden als biologisch, fair trade, duurzaamheid en streekgebonden op 

de voorgrond binnen de sector van frisdranken. In Oostenrijk zijn er enkele start-ups die drankjes 

hebben gecreëerd die verschillende extra functies vervullen. Ze lessen niet alleen de dorst, ze zijn ook 

gezond (of worden toch zo in de markt gezet), zijn geschikt als bestanddeel van cocktails of beweren 

lichamelijke kwaaltjes te helpen overwinnen. 
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Top 10 populairste frisdranken in Oostenrijk volgens aantal Facebook-fans in januari 2021 

 

4.4 Diepvries  

Oostenrijkse consumenten kochten in 2020 meer diepvriesproducten dan ooit tevoren, in totaal werd 

er ongeveer 100.000 ton diepvriesproducten verkocht. Aangezien de horeca tijdens de verschillende 

lockdowns gesloten was, was eten op school, kantoor, restaurant, café,… niet meer mogelijk. 

Tijdelijk gesloten horecagelegenheden dwongen de consumenten ertoe om zelf meer boodschappen 

te doen. Dit heeft zijn weerslag gehad op de verkoop van diepvriesproducten. De omzet van deze 

levensmiddelencategorie steeg in 2020 met 19%. Vooral de segmenten vis en zeevruchten, 

aardappelen en groenten, waarbij Iglo-groenten het vaakste worden gekocht, vertoonden hoge 

groeicijfers.  

Slechts 11% van de Oostenrijkers heeft de tijd om thuis verse maaltijden te bereiden. Een derde van 

de overige 90% vertrouwt op kant-en-klaarmaaltijden en een vijfde maakt graag gebruik van 

een bezorgdienst. Slechts 22% van de Oostenrijkers vermeldde dat thuis minstens één keer per week 

vis op het bord ligt. Een derde van de consumenten in Oostenrijk koopt vaak diepvriesproducten en 

amper 18% koopt verse vis.  
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Bron: Der Standard 2021-03-03 

4.5 Voedingsingrediënten  

Om door de EU te worden goedgekeurd, moeten levensmiddelenadditieven aan drie voorwaarden 

voldoen:  

1. zij moeten onschadelijk zijn voor de gezondheid, 

2. zij moeten technologisch noodzakelijk zijn, 

3. en mogen de consument niet misleiden.  

Via volgende links vindt u bijkomende informatie:  

• www.ages.at/wissen-aktuell/publikationen/aufnahmemengen-von-farbstoffen-

konservierungsstoffen-und-suessungsmitteln-fuer-die-oesterreichische-bevoelkerung/  

• www.oege.at/index.php/bildung-information/ernaehrung-von-a-z/1784-suessstoffe  

• www.caldic.com/de-de/markte/lebensmittelindustrie/milchprodukte/emulgatoren  

• www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/lebensmittelzusatzstoffe.html  

• www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung/Zusatzstoffe,-Aromen,-

Enzyme.html  

4.6 Bederfbare waren  

Oostenrijk is een vleesconsumptieland. Nauwelijks enig ander land heeft een hoger verbruik wanneer 

het wordt uitgesplitst naar individuele consumenten. De gemiddelde Oostenrijker eet 62,6 kilo vlees 

per jaar, waarvan meer dan de helft varkensvlees is.  

Aangezien de horeca en het toerisme tot stilstand kwamen door de pandemie, is er vlees in overvloed. 

Elke lockdown deed de prijzen kelderen met 15%. Huishoudens kochten in 2020 7% meer vlees in 

de supermarkt dan tijdens het jaar ervoor, zo blijkt uit analyses van Roll-AMA. Vooral de vraag naar 

http://www.ages.at/wissen-aktuell/publikationen/aufnahmemengen-von-farbstoffen-konservierungsstoffen-und-suessungsmitteln-fuer-die-oesterreichische-bevoelkerung/
http://www.ages.at/wissen-aktuell/publikationen/aufnahmemengen-von-farbstoffen-konservierungsstoffen-und-suessungsmitteln-fuer-die-oesterreichische-bevoelkerung/
http://www.oege.at/index.php/bildung-information/ernaehrung-von-a-z/1784-suessstoffe
http://www.caldic.com/de-de/markte/lebensmittelindustrie/milchprodukte/emulgatoren
http://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/lebensmittelzusatzstoffe.html
http://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung/Zusatzstoffe,-Aromen,-Enzyme.html
http://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Lebensmittel-Ernaehrung/Zusatzstoffe,-Aromen,-Enzyme.html
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gehakt en gevogelte steeg (is snel klaar te maken zonder veel voorkennis), zo is bijvoorbeeld de vraag 

naar (duurder) hertenvlees zo goed als verdwenen. Geïmporteerd vlees wordt hoofdzakelijk gebruikt 

wanneer de herkomst niet op het etiket hoeft te worden vermeld.  

Kaas, biologisch voedsel en kant-en-klare gerechten worden vaker gekocht dan vroeger, vlees 

daarentegen wordt steeds minder vaak geconsumeerd.  

5. Markttrends  

5.1 Bio  

Het milieu- en consumentenbewustzijn onder de bevolking neemt steeds verder toe en consumenten 

zijn ook bereid duurdere producten te kopen. Daarbij hoort ook de toenemende vraag naar 

bioproducten. Tijdens de pandemie steeg de verkoop van biologische producten (exclusief brood en 

gebak) in supermarkten met 23% in vergelijking met 2019 (en een verdubbeling tegenover 2016). 

De uitgave per hoofd van de bevolking voor de aankoop van biologische producten in Oostenrijk 

behoort tot de hoogste ter wereld. Gemiddeld gaf elk huishouden 190 euro uit aan vers biologisch 

voedsel (exclusief brood en gebak), dat is 33 euro meer dan in 2019. Bovendien blijft Oostenrijk 

toonaangevend op het gebied van biologische teelt en consumptie. Met een biologisch aandeel van 

meer dan 26% van het totale landbouwareaal staat Oostenrijk wereldwijd op de tweede plaats. 

Het aantal binnenlandse biologische landbouwers neemt nog ieder jaar toe.  

Alle grote supermarktketens hebben hun eigen biolabel. REWE Austria gebruikt de biologische 

merknaam ‘ja! Natürlich’ in zijn supermarkten Billa en Billa Plus. Daarnaast gebruiken beide 

supermarkten ook ‘Billa Bio’, een merk dat wil staan voor moderne, betaalbare biologische producten. 

Verschillende supermarktketens volgden dit voorbeeld. Spar lanceerde de merknaam ‘Natur*pur’ en 

de derde grote retailer in Oostenrijk, de discounter Hofer, introduceerde zijn biomerk ‘Zurück zum 

Ursprung’. 

Het hoogste biologische aandeel in de levensmiddelendetailhandel bevindt zich in de assortimenten 

melk, yoghurt en eieren, gevolgd door aardappelen en groenten. 54% van de Oostenrijkers koopt 

biologische melk, daarmee is melk de nummer één drank die in de biologische variant wordt gekocht. 

20% van de bevolking koopt altijd biologische koffie. In de Oostenrijkse supermarktrekken liggen wel 

270 verschillende koffieartikelen, maar het aanbod van biologische koffie is toch eerder beperkt, zeker 

wat betreft koffie met fairtradecertificaat die niet afzonderlijk verpakt is. Daarnaast blijkt uit 

een bevraging van de krant Der Standard dat Oostenrijkers graag meer biologische vruchtensappen in 

het aanbod zouden zien.  

De twee grootste Oostenrijkse discountwinkels, Hofer en Lidl, werken aan een imagoverandering: in 

de toekomst willen ze niet alleen goedkoop zijn, maar ook duurzaam. Regionaal in plaats van globaal 

is het motto waarmee zij de klanten in de toekomst meer willen lokken. De nadruk ligt voortaan op 

regionale en biologische kwaliteit uit Oostenrijk.  
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5.2 Gezondheidsbewustzijn  

De bekendheid van de Oostenrijkse bevolking met gezonde voeding is aanzienlijk beter dan 

de traditionele keuken (Sachertorte, Vorarlberger Käsknöpfle, …) zou doen vermoeden. De trend 

gezondheid leidt bij sommige mensen tot een "dwang om gezond te eten", met als voornaamste 

motieven een betere gezondheid en een slanker figuur. Uit een studie van Marketagent.com blijkt dat 

ongeveer 84% van de Oostenrijkers het ermee eens is dat een gezonde voeding bijdraagt tot welzijn, 

fitheid en gezondheid. In de praktijk blijkt dan ook dat ongeveer twee derde zo bewust mogelijk 

probeert om te gaan met wat er op zijn of haar bord komt. Tegenwoordig wordt er steeds meer 

groenten en peulvruchten en minder (varkens)vlees verbruikt door de Oostenrijkse consument. 

Er is ook een toename van mineraalwater en thee, alcoholhoudende dranken daarentegen worden 

aanzienlijk minder geconsumeerd. 

Bron: Falstaff 

5.3 Vegetarisch en veganistisch  

Het aantal vegetariërs en veganisten in Oostenrijk neemt alsmaar toe. Het is moeilijk te zeggen hoeveel 

Oostenrijkers vegetarisch of veganistisch eten. Uit sommige studies blijkt ongeveer 10%, uit andere 

slechts 3 tot 5%. Vooral de groep van ‘flexitariërs’ blijkt te groeien.  

Geschat aantal vegetariërs, veganisten en flexitariërs in Oostenrijk  

 

Volgens de studie ‘Food for Thought: The Protein Transformation’ zal de piek in de consumptie van 

vlees, eieren en zuivelproducten binnenkort worden bereikt. Vervangingsproducten met plantaardige 

alternatieven daarentegen zijn in opmars. 
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De markt voor vervangingsproducten voor dierlijke voedingsmiddelen heeft een enorm 

groeipotentieel.  

5.4 Afbreekbare verpakkingen  

Biologisch afbreekbare en recycleerbare verpakkingen voor voedingsmiddelen worden steeds 

belangrijker. In een poging om verpakkingsmaterialen te vinden die beter kunnen worden 

gerecycleerd, wenden veel fabrikanten zich tot bioplastics, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen 

die geen extra CO2-uitstoot veroorzaken wanneer ze worden gerecycleerd. Nieuwe verpakkingen uit 

biologisch materiaal die het voedsel even goed bewaren/beschermen als hun plastic tegenhangers, 

maar beter recycleerbaar zijn, zijn dus van belang.  

Zo heeft de discounter Hofer recent zijn strategie over maatschappelijk verantwoord ondernemen 

bekendgemaakt. Hofer wil zich met name richten op het verminderen en recyclen van zijn 

verpakkingen.  

Verder is er al een verbod op plastic voor eenmalig gebruik gepland. Plastic wegwerpproducten zoals 

wegwerpbestek, plastic rietjes of plastic wegwerpbekers gemaakt van polystyreen zal vanaf juli 2021 

verboden zijn. Bovendien zal het vervoer van afval van drie ton of meer geleidelijk worden vervangen 

door vervoer per spoor en zal de invoer van gemengd industrieel afval uit andere landen worden 

verboden.  

6. Uitdagingen 

6.1 Behoudsgezinde consument  

Oostenrijkse consumenten zijn ‘gewoontedieren’. Gemiddeld bestaat 84% van de inkopen uit 

regelmatig gekochte artikelen en slechts 16% van de producten wordt voor het eerst uitgeprobeerd. 

De bereidheid om te experimenteren bij het winkelen neemt af naarmate men ouder wordt.  

Bron: Fleisch & Co 

6.2 Voorkeur voor lokale afkomst  

Het voorbije coronajaar heeft duidelijk een trend in de levensmiddelenhandel van de laatste jaren 

versterkt: namelijk dat consumenten steeds meer aandacht besteden aan de oorsprong van hun 

producten en dus ook aan de ecologische voetafdruk van hun aankopen. Steeds meer consumenten 

letten dus op waar voedsel vandaan komt. Het initiatief ‘Das isst Österreich’ wil deze tendens 

versterken. Het doel is meer bekendheid te geven aan de diversiteit van regionale levensmiddelen en 

meer waardering te wekken voor het werk dat erachter zit. De coronacrisis heeft nog duidelijker 

gemaakt hoe belangrijk de voedselvoorziening in eigen land is, althans volgens de initiatiefnemers van 

de campagne.  

Uit een studie van de Johannes Kepler Universiteit is gebleken dat het kopen van 20% meer regionaal 

voedsel, 46.000 banen veiligstelt en 4,6 miljard euro meer regionale toegevoegde waarde oplevert. 
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Oostenrijkers zijn ervan overtuigd dat ze door meer regionale producten te kopen, lokale 

familiebedrijven steunen en/of versterken, het milieu beschermen door kortere transportroutes en 

de in eigen land gecreëerde toegevoegde waarde doen toenemen.  

Vlaamse producenten kunnen in die zin overwegen een samenwerking met een Oostenrijkse partner 

aan te gaan.  

6.3 Prijs 

Oostenrijkse consumenten zijn prijsgevoelig, zo blijkt uit de jaarlijkse ‘Nielsen Shopper Trend Study’. 

Zo kochten Oostenrijkse consumenten in 2019 38% meer huismerken dan het jaar ervoor. 

Bovendien blijkt dat ‘discountklanten’ bij bijvoorbeeld Lidl, Penny en Hofer, aanzienlijk prijsgevoeliger 

zijn dan klanten van Billa (Plus). Een belangrijk punt is de aandacht voor het welzijn van dieren bij 

de productie, gevolgd door streekgebondenheid, duurzaamheid en het vermijden van schadelijke 

ingrediënten. Als aan deze eisen wordt voldaan, betalen mensen ook graag meer voor een product.  

7. Reglementering  

7.1 Suiker 

Bij de reglementering van suiker moet er aan bepaalde voorschriften/eisen worden voldaan.  

U kan de volgende links raadplegen voor gedetailleerde informatie.  

• www.ages.at/themen/lebensmittelsicherheit/lebensmittelkennzeichnung/  

• www.ama.at/Fachliche-Informationen/Markt-und-Meldemassnahmen/Zucker  

• www.ama.at/getattachment/5b6242a1-5882-43d9-a9d4-

df6548fc6681/Merkblatt_Zucker_2020_02_10.pdf  

7.2 Biovoeding  

In Oostenrijk zijn er talrijke kwaliteitslabels voor levensmiddelen. Slechts een deel daarvan garandeert 

echte biologische kwaliteit.  

Voor meer informatie, zie volgende links:  

• www.bioforschung.at/kennzeichnung-von-

bioprodukten/#:~:text=Seit%201.,f%C3%BCr%20Bio%2DLebensmittel%20ist%20verpflichtend.  

• www.boelw.de/themen/eu-oeko-verordnung/  

7.3 Etikettering  

Het AMA-kwaliteitszegel en het GENUSS REGIO-zegel staan voor levensmiddelen van hoge kwaliteit 

uit de regio.  

http://www.ages.at/themen/lebensmittelsicherheit/lebensmittelkennzeichnung/
http://www.ama.at/Fachliche-Informationen/Markt-und-Meldemassnahmen/Zucker
http://www.ama.at/getattachment/5b6242a1-5882-43d9-a9d4-df6548fc6681/Merkblatt_Zucker_2020_02_10.pdf
http://www.ama.at/getattachment/5b6242a1-5882-43d9-a9d4-df6548fc6681/Merkblatt_Zucker_2020_02_10.pdf
http://www.bioforschung.at/kennzeichnung-von-bioprodukten/#:~:text=Seit%201.,f%C3%BCr%20Bio%2DLebensmittel%20ist%20verpflichtend
http://www.bioforschung.at/kennzeichnung-von-bioprodukten/#:~:text=Seit%201.,f%C3%BCr%20Bio%2DLebensmittel%20ist%20verpflichtend
http://www.boelw.de/themen/eu-oeko-verordnung/
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Verdere informatie rond etikettering vindt u op volgende websites:  

• www.landschafftleben.at/hintergruende/lebensmittelkennzeichnung  

• www.wko.at/branchen/industrie/nahrungs-genussmittelindustrie/Kennzeichnung.html  

• www.wko.at/branchen/handel/lebensmittelhandel/kennzeichnung.html 

• www.lebensmittelbuch.at/  

8. Marktbenadering 

8.1 Importeur/Distributeur  

De meest voorkomende marktbenadering is via een importeur/distributeur.  

Meer info op:  

• www.advantageaustria.org/be/zentral/business-guide/exportieren-nach-oesterreich/exportieren-

nach-oesterreich.nl.html  

• www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/marktbenadering/wat-doet-een-

agent-en-distributeur  

8.2 Inkoopdiensten retailers 

Sommige supermarkten opteren ervoor om te werken met hun eigen inkoopdienst. REWE, Hofer, Lidl 

en Metro kopen veel van hun producten aan via de hoofdzetel in Duitsland.  

8.3 Handelsagenten 

In deze sector wordt er minder vaak met handelsagenten gewerkt, maar dit is uiteraard ook een optie.  

Hierbij volgt de website van de federatie van de Oostenrijkse handelsagenten. U vindt er informatie 

over het vinden van een handelsagent: www.commercialagents.at/at/unternehmen  

Als u meer info wenst over het werken met een agent, aarzel zeker niet om Flanders Investment & 

Trade Wenen te contacteren (vienna@fitagency.com).  

8.4 Beurzen/Conferenties 

De internationale vakbeurs voor de gehele catering-, hotel- en levensmiddelenbranche ‘Alles für den 

Gast’ in Salzburg is één van de belangrijkste beurzen voor de sector.  

• www.gastmesse.at/de-at.html  

• www.gastmesse.at/de-at/ausstellen.html  

  

http://www.landschafftleben.at/hintergruende/lebensmittelkennzeichnung
http://www.wko.at/branchen/industrie/nahrungs-genussmittelindustrie/Kennzeichnung.html
http://www.wko.at/branchen/handel/lebensmittelhandel/kennzeichnung.html
http://www.lebensmittelbuch.at/
http://www.advantageaustria.org/be/zentral/business-guide/exportieren-nach-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich.nl.html
http://www.advantageaustria.org/be/zentral/business-guide/exportieren-nach-oesterreich/exportieren-nach-oesterreich.nl.html
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/marktbenadering/wat-doet-een-agent-en-distributeur
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/marktbenadering/wat-doet-een-agent-en-distributeur
http://www.commercialagents.at/at/unternehmen
mailto:vienna@fitagency.com
http://www.gastmesse.at/de-at.html
http://www.gastmesse.at/de-at/ausstellen.html
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8.5 Vakpublicaties  

Enkele interessante vakpublicaties zijn: 

• ‘Cash’ www.cash.at/ 

• ‘Lebensmittel Zeitung’ www.lebensmittelzeitung.net/  

• ‘Regal’ https://regal.at/ 

Flanders Investment & Trade Wenen ondersteunt u graag bij de doelgerichte zoektocht naar uw 

verdeler/invoerder. Als u bijkomende informatie wenst, of bijvoorbeeld lijsten van inkopers van 

supermarkten of importeurs voor uw specifiek product, staat FIT Wenen u graag verder bij met 

gerichte en gedetailleerde informatie. Aarzelt u niet ons te contacteren (vienna@fitagency.com).  

9. Praktische tips  

Hierbij volgen nog vijf tips voor succesvolle handelsrelaties in Oostenrijk:  

1. Een goede voorbereiding is het halve werk  

Oostenrijkers kijken vaak de kat uit de boom in het begin. Om die afwachtende houding te 

counteren, denkt u het best op voorhand goed na over de USP’s van uw producten. Wat hebt u te 

bieden, dat anderen niet hebben? Vermijd vooral een standaardverhaal of improvisatie en toon dat 

u de markt goed kent. Zorg er bovendien voor dat de documentatie voldoende gedetailleerd is. 

2. Etiquette boven alles 

Bij zakenrelaties dient u rekening te houden met enkele ongeschreven gedragsregels. Gebruik 

bijvoorbeeld geen voornamen en zeg nooit ‘jij’ maar ‘u’. Heeft uw partner een titel? Spreek hem of 

haar dan zo aan. Let daarnaast op uw kledij: de formele keuze is altijd de beste. 

3. Organisatie als basisvereiste  

Plant u een zakenreis, regel dan uw b2b-meetings een tweetal maanden vooraf. Voor laattijdige 

afspraken is doorgaans geen tijd. Wees bovendien stipt en houdt uw eerste meetings kort. 

Het moet vooruitgaan, dus neem 45 minuten als ideale duur. En wat echt ‘not done’ is, zijn meetings 

op een vrijdagnamiddag.  

4. Een patriottische natie  

Wilt u indruk maken? Win informatie in over de steden en regio’s die u bezoekt. Oostenrijkers zijn 

heel trots op hun land. Een weetje over de natuur of cultuur is daarom een goede ijsbreker. 

Vermijd evenwel politieke gesprekken.  

5. Sprechen Sie Deutsch?  

Oostenrijk behoort met Duitsland en Zwitserland tot de DACH-regio, een gebied van zowat 

100 miljoen Duitstaligen. Met andere woorden: het Duits is hier dé handelstaal. U hoeft het daarom 

niet perfect te spreken, maar toon tijdens uw eerste contacten wel uw goede wil. 

Productdocumentatie en geschreven/e-mail communicatie dienen in het Duits te verlopen, zeker 

bij een eerste contactname.  

http://www.cash.at/
http://www.lebensmittelzeitung.net/
https://regal.at/
mailto:vienna@fitagency.com


Voedingsproducten en non-alcoholische dranken in Oostenrijk I Wenen, mei 2021 22 

10. Bronnenlijst  

Cash (reports)  

• www.cash.at/handel/news/rewe-international-neuaufstellung-im-bio-bereich-24252  

• www.cash.at/handel/news/rewe-international-merkur-sagt-adieu  

• www.cash.at/handel/news/rewe-international-merkur-wird-zu-billa-plus-24162  

• www.cash.at/handel/news/spar-so-wurde-spar-zur-nummer-1 

• www.cash.at/handel/news/marktanteile-handel-spar-baut-marktanteile-weiter-aus.  

• www.cash.at/epaper/print/201/epaper/0221/66/index.html 

• Poster-CASH-Handelstabelle-Lebensmittel--und-Drogeriefachhandel-2021.pdf 

Statista  

• https://de.statista.com/themen/3391/bio-lebensmittel-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/themen/4415/gastronomie-in-oesterreich.  

• https://de.statista.com/themen/170/fast-food/  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630275/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-

schokoladenprodukte-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1131338/umfrage/umfrage-in-oesterreich-zur-

haeufigkeit-des-konsums-von-schokolade/ 

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/298302/umfrage/nutzung-von-online-shopping-in-

oesterreich/  

• https://de.statista.com/themen/5889/online-lebensmittelhandel-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1105195/umfrage/umsatzveraenderung-im-e-

commerce-markt-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/themen/4142/getraenkemarkt-oesterreich/  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630607/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-

kaese-in-oesterreich/ 

• https://de.statista.com/themen/3804/vegetarismus-und-veganismus-in-oesterreich.  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/709815/umfrage/anzahl-der-vegetarier-veganer-

und-flexitarier-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/themen/4494/lebensmittelhandel-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/outlook/cmo/lebensmittel/suesswaren-snacks.  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/531568/umfrage/beliebteste-softdrinks-in-

oesterreich-nach-anzahl-der-facebook-fans/  

http://www.cash.at/handel/news/rewe-international-neuaufstellung-im-bio-bereich-24252
http://www.cash.at/handel/news/rewe-international-merkur-sagt-adieu
http://www.cash.at/handel/news/rewe-international-merkur-wird-zu-billa-plus-24162
http://www.cash.at/handel/news/spar-so-wurde-spar-zur-nummer-1
http://www.cash.at/handel/news/marktanteile-handel-spar-baut-marktanteile-weiter-aus
http://www.cash.at/epaper/print/201/epaper/0221/66/index.html
file:///C:/Users/marth/OneDrive/Documenten/School%203/Stage/Opdrachten%20stage/Studie%20voeding/Poster-CASH-Handelstabelle-Lebensmittel--und-Drogeriefachhandel-2021.pdf
https://de.statista.com/themen/3391/bio-lebensmittel-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/4415/gastronomie-in-oesterreich/#:~:text=Die%20Branche%20z%C3%A4hlte%20in%20%C3%96sterreich,im%20Beherbergungs%2D%20und%20Gastgewerbe%20t%C3%A4tig
https://de.statista.com/themen/170/fast-food/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630275/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-schokoladenprodukte-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630275/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-schokoladenprodukte-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1131338/umfrage/umfrage-in-oesterreich-zur-haeufigkeit-des-konsums-von-schokolade/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1131338/umfrage/umfrage-in-oesterreich-zur-haeufigkeit-des-konsums-von-schokolade/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/298302/umfrage/nutzung-von-online-shopping-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/298302/umfrage/nutzung-von-online-shopping-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/5889/online-lebensmittelhandel-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1105195/umfrage/umsatzveraenderung-im-e-commerce-markt-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1105195/umfrage/umsatzveraenderung-im-e-commerce-markt-fuer-nahrungsmittel-und-getraenke-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/4142/getraenkemarkt-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630607/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-kaese-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630607/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-kaese-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/3804/vegetarismus-und-veganismus-in-oesterreich/#:~:text=Laut%20einer%20Umfrage%20aus%20dem,und%204%2C2%20Millionen%20Flexitariern
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/709815/umfrage/anzahl-der-vegetarier-veganer-und-flexitarier-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/709815/umfrage/anzahl-der-vegetarier-veganer-und-flexitarier-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/4494/lebensmittelhandel-in-oesterreich/
https://de.statista.com/outlook/cmo/lebensmittel/suesswaren-snacks/suesswaren-nachtische/weltweit#:~:text=Der%20Umsatz%20im%20Segment%20S%C3%BC%C3%9Fwaren,(CAGR%202021%2D2025)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/531568/umfrage/beliebteste-softdrinks-in-oesterreich-nach-anzahl-der-facebook-fans/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/531568/umfrage/beliebteste-softdrinks-in-oesterreich-nach-anzahl-der-facebook-fans/
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• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273211/umfrage/marktanteile-im-

lebensmitteleinzelhandel-in-oesterreich.  

• https://de.statista.com/themen/2042/spar-oesterreich/ 

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/309846/umfrage/umsatz-im-lebensmittelhandel-

in-oesterreich 

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/504402/umfrage/beliebteste-kaesesorten-in-

oesterreich-nach-verkaufswert.  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630132/umfrage/beliebteste-marken-bei-tee-in-

oesterreich.  

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630297/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-

waffeln-und-kekse-in-oesterreich/  

• https://de.statista.com/themen/6436/auswirkungen-des-coronavirus-covid-19-auf-die-wirtschaft-

in-oesterreich/ 

• https://de.statista.com/statistik/daten/studie/807020/umfrage/umfrage-zu-den-beliebtesten-

kaesesorten-in-oesterreich/ 

Die Presse  

• www.diepresse.com/5972241/mehr-mehrweg-in-osterreichs-supermarkten?from=rss  

• www.diepresse.com/5937538/kaum-bio-kaffee-in-osterreichs-supermarkten?from=rss 

• www.diepresse.com/5941782/mehr-als-die-halfte-der-osterreicher-kauft-bio-milch?from=rss 

• www.diepresse.com/5950609/bio-beschichtung-statt-plastikverpackung-fur-

lebensmittel?from=rss 

• www.diepresse.com/5973454/manner-mit-gewinneinbruchen-im-coronajahr?from=rss  

• www.diepresse.com/5933517/bdquogemuse-ess-ich-nichtldquo-war-gestern?from=rss 

• www.diepresse.com/5927004/vegan-ist-angekommen?from=rss 

• www.diepresse.com/5945416/osterreicher-kauften-2020-so-viele-tiefkuhlprodukte-wie-noch-

nie?from=rss 

• www.diepresse.com/5951423/bio-risotto-handgemachtes-sugo-der-boom-hochwertiger-

fertigprodukte?from=rss 

• www.diepresse.com/5956077/ab-2025-essen-wir-weniger-fleisch?from=rss 

• www.diepresse.com/5957819/bio-und-mehr-diskonter-streichen-sich-grun-an?from=rss 

• www.diepresse.com/5968169/streit-um-die-milch-vegane-alternativen-geraten-unter-

druck?from=rss 

• www.diepresse.com/5971596/tourismus-und-grosshandel-warfen-rewe-osterreich-im-

coronajahr-zuruck?from=rss 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273211/umfrage/marktanteile-im-lebensmitteleinzelhandel-in-oesterreich/#:~:text=Die%20Top%203%20der%20gr%C3%B6%C3%9Ften,dominierten%20den%20%C3%B6sterreichischen%20Lebensmittel%2DEinzelhandel&text=Der%20Gesamtmarkt%20des%20Lebensmitteleinzelhandels%20wies,Jahren%20ein%20kontinuierliches%20Wachstum%20auf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273211/umfrage/marktanteile-im-lebensmitteleinzelhandel-in-oesterreich/#:~:text=Die%20Top%203%20der%20gr%C3%B6%C3%9Ften,dominierten%20den%20%C3%B6sterreichischen%20Lebensmittel%2DEinzelhandel&text=Der%20Gesamtmarkt%20des%20Lebensmitteleinzelhandels%20wies,Jahren%20ein%20kontinuierliches%20Wachstum%20auf
https://de.statista.com/themen/2042/spar-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/309846/umfrage/umsatz-im-lebensmittelhandel-in-oesterreich/#:~:text=Umsatz%20im%20Lebensmitteleinzelhandel%20in%20%C3%96sterreich%20bis%202019&text=Im%20Jahr%202019%20wurden%20im,3%20Prozent%20gegen%C3%BCber%20dem%20Vorjahr
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/309846/umfrage/umsatz-im-lebensmittelhandel-in-oesterreich/#:~:text=Umsatz%20im%20Lebensmitteleinzelhandel%20in%20%C3%96sterreich%20bis%202019&text=Im%20Jahr%202019%20wurden%20im,3%20Prozent%20gegen%C3%BCber%20dem%20Vorjahr
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/504402/umfrage/beliebteste-kaesesorten-in-oesterreich-nach-verkaufswert/#:~:text=Die%20Statistik%20zeigt%20die%20beliebtesten,auf%20Platz%20vier%20im%20Ranking
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/504402/umfrage/beliebteste-kaesesorten-in-oesterreich-nach-verkaufswert/#:~:text=Die%20Statistik%20zeigt%20die%20beliebtesten,auf%20Platz%20vier%20im%20Ranking
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630132/umfrage/beliebteste-marken-bei-tee-in-oesterreich/#:~:text=Teekonsum%20in%20%C3%96sterreich,von%20Kr%C3%A4utertee%20und%20schwarzem%20Tee
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630132/umfrage/beliebteste-marken-bei-tee-in-oesterreich/#:~:text=Teekonsum%20in%20%C3%96sterreich,von%20Kr%C3%A4utertee%20und%20schwarzem%20Tee
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630297/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-waffeln-und-kekse-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/630297/umfrage/beliebteste-marken-im-bereich-waffeln-und-kekse-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/6436/auswirkungen-des-coronavirus-covid-19-auf-die-wirtschaft-in-oesterreich/
https://de.statista.com/themen/6436/auswirkungen-des-coronavirus-covid-19-auf-die-wirtschaft-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/807020/umfrage/umfrage-zu-den-beliebtesten-kaesesorten-in-oesterreich/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/807020/umfrage/umfrage-zu-den-beliebtesten-kaesesorten-in-oesterreich/
http://www.diepresse.com/5937538/kaum-bio-kaffee-in-osterreichs-supermarkten?from=rss
http://www.diepresse.com/5941782/mehr-als-die-halfte-der-osterreicher-kauft-bio-milch?from=rss
http://www.diepresse.com/5950609/bio-beschichtung-statt-plastikverpackung-fur-lebensmittel?from=rss
http://www.diepresse.com/5950609/bio-beschichtung-statt-plastikverpackung-fur-lebensmittel?from=rss
http://www.diepresse.com/5973454/manner-mit-gewinneinbruchen-im-coronajahr?from=rss
http://www.diepresse.com/5933517/bdquogemuse-ess-ich-nichtldquo-war-gestern?from=rss
http://www.diepresse.com/5927004/vegan-ist-angekommen?from=rss
http://www.diepresse.com/5945416/osterreicher-kauften-2020-so-viele-tiefkuhlprodukte-wie-noch-nie?from=rss
http://www.diepresse.com/5945416/osterreicher-kauften-2020-so-viele-tiefkuhlprodukte-wie-noch-nie?from=rss
http://www.diepresse.com/5951423/bio-risotto-handgemachtes-sugo-der-boom-hochwertiger-fertigprodukte?from=rss
http://www.diepresse.com/5951423/bio-risotto-handgemachtes-sugo-der-boom-hochwertiger-fertigprodukte?from=rss
http://www.diepresse.com/5956077/ab-2025-essen-wir-weniger-fleisch?from=rss
http://www.diepresse.com/5957819/bio-und-mehr-diskonter-streichen-sich-grun-an?from=rss
http://www.diepresse.com/5968169/streit-um-die-milch-vegane-alternativen-geraten-unter-druck?from=rss
http://www.diepresse.com/5968169/streit-um-die-milch-vegane-alternativen-geraten-unter-druck?from=rss
http://www.diepresse.com/5971596/tourismus-und-grosshandel-warfen-rewe-osterreich-im-coronajahr-zuruck?from=rss
http://www.diepresse.com/5971596/tourismus-und-grosshandel-warfen-rewe-osterreich-im-coronajahr-zuruck?from=rss
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• www.diepresse.com/5973418/schokoladenfabrikant-ritter-sport-blast-bio-ambitionen-wieder-

ab?from=rss  

Der Standard  

• www.derstandard.at/story/2000123475988/in-der-schockstarre-krise-laesst-fleischberge-

wachsen 

• www.derstandard.at/story/2000123625042/nicht-nur-essen-bestellplattform-mjam-eroeffnet-

online-supermarkt 

• www.derstandard.at/story/2000124418069/neue-verpackungen-aus-biomaterialien 

• www.derstandard.at/story/2000124286083/bio-anteil-bei-lebensmittel-durchbrach-2020-zehn-

prozent-marke 

• www.derstandard.at/story/2000124638883/oesterreicher-kauften-2020-so-viele-

tiefkuehlprodukte-wie-nie 

• www.derstandard.at/story/2000124618882/selbst-ist-der-koch-mit-butterschmalz-und-

kohlgemuese-durch-die 

• www.derstandard.at/story/2000124988265/spar-ueberholt-erstmals-rewe-und-ist-marktfuehrer-

im-lebensmittelhandel 

• www.derstandard.at/story/2000125841699/steak-krokodil-und-ballerinas-was-alles-aus-dem-

automaten-kommt 

Falstaff  

• www.falstaff.at/nd/oesterreicher-trinken-immer-mehr-kaffee.  

• www.falstaff.at/nd/falstaff-test-innovative-softdrinks-aus-oesterreich/  

• www.falstaff.at/nd/leberkaese-des-oesterreichers-liebste-jause/  

• www.falstaff.at/nd/das-sind-die-lieblings-suessigkeiten-der-oesterreicher/ 

Andere 

• Lebensmittelzeitung - Länderreport November 2020 

• https://view.publitas.com/flanders_investment_trade/wereldwijs-oktober-2019/page/16-17  

• https://kaffeeverband.at/  

• https://oesterreich.orf.at/stories/3090904/  

• www.horizont.net/marketing/nachrichten/lebensmittelhandel-so-stark-beschleunigt-die-corona-

krise-das-wachstum-von-online-supermaerkten-186156 

• www.bmlrt.gv.at/service/presse/lebensmittel/2020/koestinger-praesentiert-neue-initiative-das-

isst-oesterreich-schau-auf-regionale-qualitaet.html 

• www.biojournaal.nl/article/7018750/oostenrijkse-consument-spendeert-jaarlijks-115-euro-aan-

biologisch/  

http://www.diepresse.com/5973418/schokoladenfabrikant-ritter-sport-blast-bio-ambitionen-wieder-ab?from=rss
http://www.diepresse.com/5973418/schokoladenfabrikant-ritter-sport-blast-bio-ambitionen-wieder-ab?from=rss
http://www.derstandard.at/story/2000123475988/in-der-schockstarre-krise-laesst-fleischberge-wachsen
http://www.derstandard.at/story/2000123475988/in-der-schockstarre-krise-laesst-fleischberge-wachsen
http://www.derstandard.at/story/2000123625042/nicht-nur-essen-bestellplattform-mjam-eroeffnet-online-supermarkt
http://www.derstandard.at/story/2000123625042/nicht-nur-essen-bestellplattform-mjam-eroeffnet-online-supermarkt
http://www.derstandard.at/story/2000124418069/neue-verpackungen-aus-biomaterialien
http://www.derstandard.at/story/2000124286083/bio-anteil-bei-lebensmittel-durchbrach-2020-zehn-prozent-marke
http://www.derstandard.at/story/2000124286083/bio-anteil-bei-lebensmittel-durchbrach-2020-zehn-prozent-marke
http://www.derstandard.at/story/2000124638883/oesterreicher-kauften-2020-so-viele-tiefkuehlprodukte-wie-nie
http://www.derstandard.at/story/2000124638883/oesterreicher-kauften-2020-so-viele-tiefkuehlprodukte-wie-nie
http://www.derstandard.at/story/2000124618882/selbst-ist-der-koch-mit-butterschmalz-und-kohlgemuese-durch-die
http://www.derstandard.at/story/2000124618882/selbst-ist-der-koch-mit-butterschmalz-und-kohlgemuese-durch-die
http://www.derstandard.at/story/2000124988265/spar-ueberholt-erstmals-rewe-und-ist-marktfuehrer-im-lebensmittelhandel
http://www.derstandard.at/story/2000124988265/spar-ueberholt-erstmals-rewe-und-ist-marktfuehrer-im-lebensmittelhandel
http://www.derstandard.at/story/2000125841699/steak-krokodil-und-ballerinas-was-alles-aus-dem-automaten-kommt
http://www.derstandard.at/story/2000125841699/steak-krokodil-und-ballerinas-was-alles-aus-dem-automaten-kommt
http://www.falstaff.at/nd/oesterreicher-trinken-immer-mehr-kaffee
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Voedingsproducten en non-alcoholische dranken in Oostenrijk I Wenen, mei 2021 25 

• www.advantageaustria.org/be/zentral/branchen/bio_organic-food/overview/Ueberblick.nl.html  

• www.landschafftleben.at/lebensmittel/milch/factsheet/fakten-zur-milch-.pdf  

• www.vienna.at/schokolade-half-vielen-oesterreichern-ueber-die-pandemie-hinweg/6666186 

• www.landschafftleben.at/lebensmittel/butter  

• www.gfk.com/de/insights/gfk-veroeffentlicht-kaufkraft-2019-fuer-oesterreich-und-die-schweiz.  

• www.kleinezeitung.at/lebensart/gesundheit/gesundessen.  

• www.agf.nl/article/9190838/oostenrijkste-biomarkt-blijft-groeien/  

• https://pinos.com/die-beliebtesten-snacks-der-oesterreicher/ 

• www.zwp-online.info/zwpnews/dental-news/branchenmeldungen/wie-wichtig-ist-

oesterreichern-eine-gesunde-ernaehrung  

• https://retailreport.at.  

• www.fleischundco.at/fleisch-co/einkaufsverhalten-und-aufpreisbereitschaft-der-oesterreicher-

bei-markenartikeln-10796 

• www.landschafftleben.at/lebensmittel/schwein/herstellung/konsum 

• www.marktmeinungmensch.at/studien/so-suess-is-s-t-oesterreich-die-naschgewohnheiten-/ 

• www.dairyindustries.com 

• www.euromonitor.com/sweet-biscuits-snack-bars-and-fruit-snacks-in-austria/report 

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: Mei 2021 
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