
54
FoodPersonality april 2011

FOOD IN OSLO:

Deli de Luca

Door:  Gé Lommen  Foto‘s:  Erik Hemmes

Opnieuw een reeks impressies van buitenlandse 
formules, met medewerking van Erik Hemmes 
van zijn ‘gelijknamige’ Trade Marketing Services. 
Hemmes keek rond in Kopenhagen, Oslo en 
Malmö.
Hemmes zag Deli de Luca in Oslo. Het is geen 
supermarkt, maar een convenienceketen. Deli de 
Luca? Hemmes: “Het eerste waar ik aan moest 

denken, is Dean & Deluca, een delicatessenzaak 
in New York, sinds 1977 al. Opgericht door Itali-
anen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de 
oprichters van Deli de Luca géén gebruik hebben 
gemaakt van die andere naam. Ook al is Deli de 
Luca heel wat anders.” 
Sinds vorig jaar is Deli de Luca geheel in eigen-
dom van Norges Gruppen, dat in 2006 een belang 
van 61,4% in deze keten nam.
Wat is Norges Gruppen? Dat is een kruising tus-
sen Sligro en Laurus. Veel ketens, veel formu-
lenamen, veel filialen en veel ondernemers en 
ook nog convenienceformules en ook nog eens 
groothandels zoals Makro, voor business tot 

Erik Hemmes van Erik Hemmes\Trade Marketing 

Services bekijkt supermarkten of andere foodretail 

in Scandinavië. Deze maand: Deli de Luca.

Deli de Luca heeft zeer verschillende verschijningsvormen in Oslo. We zien een vestigingspunt in een markant en monumentaal gebouw in de binnenstad, maar 
de formule heeft ook kleinere vestigingen her en der in winkelcentra.                  

Het logo van Deli de Luca is overal hetzelfde, maar 
kleuren en signing in vestigingspunten willen nog 
wel eens verschillen. 
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dertig vestigingspunten. Eten en drinken om mee 
te nemen, voor thuis en voor ‘ergens anders’ of 
voor onderweg. Kruising tussen AH To Go, 
Délifrance, Bakker Bart en New York Pizza. 
Brood voor thuis, broodjes voor onderweg, 
drank voor onderweg, zoetwaren voor thuis of 

business (en wellicht voor elke consument met 
‘per ongeluk’ een pasje, wie weet). Norges Grup-
pen zegt marktleider te zijn van het land, met 
40% marktaandeel, maar dan wel in de ‘grocery 
wholesale and retail business’. In de levensmid-
delenbranche is dat anders: van de ruim € 19 
miljard foodomzet in Noorwegen (2009) is 27% 
voor Norges Gruppen. Daarmee is Norges Grup-
pen nog altijd groter dan Reitangruppen (formule 
Rema 1000) met 17% marktaandeel, dan Coop 
met 15% en Ica met 12% (de Noorse dochter van 
de Zweedse moeder en deels Ahold).
Norges Gruppen exploiteert (zie ook FoodPer-
sonality januari) de supermarktformules Meny, 
Kiwi, Joker, Bunnpris, Safari en nog een hele 

rits namen met een paar vestigingen. Maar het 
opereert ook in de zogeheten ‘kiosk and service 
market’. Het heeft een kiosk-keten, Mix, verder 
Fresh en Deli de Luca.
En nou weer terug naar; wat is Deli de Luca? Een 
convenienceformule van momenteel ongeveer 

Maar bij alle verschillen in signing en kleuren, dít hier staat in alle vestigingspunten van Deli de Luca: een koelmeubel met een ronde contour, en met rechts al-
lerlei varianten belegde Italiaanse broodjes, panini dus en kleinere ciabatta’s, en links allerlei varianten maaltijden. Sommige daarvan zijn salades, andere zijn 
er om mee te nemen om onderweg op te eten of om thuis in de magnetron of oven te doen.

Semi-wijsgerige woorden van oprichter Adriano Capoferro van Deli de Luca. Hij vertelt van een reis door 
de wereld van smaken, hoe verrassend en hoe avontuurlijk en verrijkend dat kan zijn. Dat is natuurlijk 
wel zo, maar dat soort ‘verrijkingen’ kom je in elke maandelijkse Allerhande wel tegen. Bovendien, panini, 
wel bijzonder voor wie het nooit geproefd heeft, maar worden we hier niet te poëtisch voor kauwgom en 
chips? Deli de Luca is deels ook gewoon een zoetwarenketen…
En o ja, van Capoferro mag die reis door de wereld van smaken bij Deli de Luca beginnen. Snappen we.

Deli de Luca presenteert niet alleen hartig eten. 
Naast deze pizzapunten en belegde ciabatta’s 
zien we taartpunten en ander gebak. Hemmes: 
“Sommige Deli de Luca’s bezochten we net nadat 
we in het hotel hadden ontbeten. Jammer van dat 
ontbijt, we hadden eigenlijk maar wát graag wil-
len proeven hoe dit hier allemaal smaakt.’
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onderweg, noem maar op. Maar dan zo Italiaans 
mogelijk. Met andere woorden, cola kun je niet 
Italiaanser maken dan het is, maar als het om 
brood gaat, pak je uit met ciabatta. Moet er ham 
bij, dan wordt het parmaham. Moet er kaas op, 
dan wordt dat mozzarella of Grana Padano of 
parmezaanse. IJs? Dan Italiaans schepijs.
Deli de Luca bestaat sinds 2003. Het werd 
opgericht door Adriano Capoferro, Italiaan, 

inderdaad. Maar de vier andere oprichters heet-
ten Thor Johansen, Geir Syversen, Terje Bergh en 
Vesna Milkovic (drie Noorse namen en een met 
Servische wortels). Dit vijftal werkte bij 7 Eleven 
in Noorwegen en vond dat er een veel groter aan-
bod in convenience kon worden geboden, zowel 
in aanbod (voor onderweg) als in openingstij-
den en locatieverspreiding. Deli de Luca startte 
met een aantal investeerders op de achtergrond, 

breidde jaar na jaar gestaag uit en bleef succesvol. 
En dat viel Norges Gruppen op. Norges Gruppen 
nam dus dat 60%-belang in Deli de Luca en vorig 
jaar de resterende 40%. In de media verklaarde 
Capoferro dat hij niet zozeer van Deli de Luca af 
wilde, maar dat zijn investeerders eerder wilden 
cashen dan was afgesproken. Niettemin cashte 
Capoferro vorig jaar ook, toen Norges Gruppen 
de hele 100% wilde. 

Hier is van bovenaf te zien hoe Deli de Luca assortimenten scheidt. Achterin is de ingang, met het Italiaanse aanbod en met focus op bediening. Meer voorin 
hier zien we de meer alledaagse producten als zoetwaren, frisdranken en snacks. 
Wat valt op? Deli de Luca haalt door deze keuze zijn ijsaanbod uiteen. Achterin, bij het ‘betere eten en drinken’ haal je Italiaans ijs. Voorin, bij het gewonere, haal 
je Ben & Jerry’s.

Een convenienceketen die op de 
Italiaanse keuken gebaseerd is, kan 
gemakkelijk uitbreiden met Italiaans 
schepijs. De Italiaanse keuken omvat 
heel wat meer dan alleen maar olijf-
olie en pasta en tomaat, uiteraard. 
Dus kan Deli de Luca naar hartelust 
variëren in de breedte en diepte van 
het aanbod.
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AMMERLAAN

In een andere Deli de Luca zien we opeens iets heel an-
ders. Sushi! Hier wijkt Deli de Luca duidelijk af van z’n 
Italië-positionering. Ach ja, als consumenten dit vaak 
kopen, hoef je niet recht in de leer te zijn, kennelijk. 
Met in dezelfde koeling smoothies, voorgesneden fruit 
en onderin lunchsalades.
Hemmes: “Wat me ook opvalt: de schapstroken 
worden opgevuld met zogenaamde oude, Italiaanse 
zwart-witfoto’s. Op zichzelf creatief en effectief.”
Maar we zeggen er wel bij: we vinden dat dit bij het 
ene koelmeubel beter geslaagd is dan bij het andere.

Koffie is bij de Deli de Luca niet ‘helemaal bovenkant 
markt’. Er is espresso, cappuccino en noem maar op, 
maar het is gewoon ‘op z’n Shells’ gepresenteerd of ‘op 
z’n Starbucks’, in kartonnen bekertjes. Voor onderweg 
immers. Hemmes: “Op het beeldscherm kan de klant 
zien wat er ’s avonds zoal in Oslo te doen is aan mu-
ziek, theater en cabaret. Dat is wel uniek.”

Landmarkt
Een van mijn favoriete onderzoeksterreinen is de supermarkt. Eigenlijk hang 

ik dan zo’n beetje de ‘hangklant’ uit, bekertje koffie en kijken: wat verdwijnt 

er in de mandjes en wagentjes? Maar ook luisteren en vragen stellen. 

Mensen vinden het geen enkel probleem om hun keuze toe te lichten. 

Met die instelling heb ik de openingsdag van Landmarkt bezocht. Landmarkt 

is een supermarkt, maar dan héél anders. Het is gevestigd in een kas en ligt 

bijna letterlijk onder de Schellingwouderbrug in Amsterdam. Helemaal bui-

ten de bebouwde kom. Je moet er echt met de auto naar toe. Rij je het ruime 

en gratis parkeerterrein op, dan krijg je eerder het idee naar een tuincentrum 

te zijn gereden dan naar een supermarkt. Dat idee heb je binnen ook. Het 

licht, maar ook het informele, gezellig, rommelig. 

Je voelt het meteen: hier draait het om eten. Dát gevoel ben ik niet eerder 

in een Nederlandse supermarkt tegengekomen. En dat maakt mij vrolijk 

en ook andere klanten. De heerlijk ruikende bakkerij, van Le Perron, het 

restaurant dat veel wegheeft van een eetcafé, het ruime, uitnodigende terras, 

de groente-afdeling met losse groenten en fruit en de nadruk op lokaal. De 

slagerij, gerund door de slagers van (landgoed) Palmesteyn, de kaasafdeling 

met veel kazen uit de omgeving. En de visafdeling: een verkleinde kopie 

van Tel, de beste viswinkel van Amsterdam. Bemand door vakmensen zoals 

in de winkel op de Kloveniersburgwal. En met hetzelfde prijspeil. En dat 

is laag, heel laag. Geen supermarkt kan aan die kwaliteit-prijsverhouding 

tippen. Ook vrij uniek: tussen de afdelingen door schappen met alledaagse 

producten. Zuivel, broodbeleg, conserven. In die gewone schappen komt 

de filosofie van Landmarkt het best tot uiting: eten verkopen voor iedereen 

die van lekker eten houdt. Om in bladentermen te blijven, van de culilezer 

van Elle Eten tot de lezeres van Libelle. Het bijzondere naast het gewone. 

Honig, Unox, Lay’s en Coca-Cola naast producten van bijvoorbeeld de Halm. 

Biologisch naast regulier. 

Met groente en fruit wil Landmarkt goedkoper zijn dan de supermarkt, met 

A-merkartikelen zegt Landmarkt dezelfde prijs te hebben als de supermarkt. 

Maar de unieke andere producten zijn niet met die supermarkt te vergelij-

ken.

Wie lopen er op deze openingsdag tussen vier en zes bij Landmarkt? Echt 

iedereen, met nadruk op de middenklasse of iets erboven. Hoe lopen ze 

er? Met veel plezier; kijkend, proevend, vragend en ze stoppen producten 

in hun mandje/wagentje. Vooral verse. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, 

meer de eenvoudige producten. Op brood na. Ik heb geen gesneden wit 

in de mandjes gezien. Nog iets dat opvalt: weinig kant-en-klaar, veel meer 

ingrediënten. Misschien wel omdat je in het restaurant echt lekker kunt eten. 

Wie het supermarktvak een beetje kent, ziet dat er nog heel wat zaken niet 

kloppen. Desondanks weet Landmarkt de wensen van consument die lekker 

wil eten voor een redelijke prijs, goed te vertalen. Mijn wens is dan ook: laat 

Landmarkt de culihype bespaard blijven. Die druk, fysiek, maar vooral ook 

mentaal (twitter, facebook etc.), moet even buiten de deur blijven. Land-

markt moet de tijd krijgen. 

Mijn voorstel: ga er een keer heen. En als je er bent: begin dan niet meteen 

alle beginnersfouten te tellen. Richt je aandacht op de klanten. Wat kopen ze, 

hoe reageren ze en vraag hun gewoon wat je van hen wilt weten. En kijk hoe 

ze op de informele sfeer reageren. 

Consumenten gaan voor hun plezier naar een tuincentrum, en dat gevoel 

kan wel eens zeer in het voordeel van Landmarkt gaan werken. 

Landmarkt heeft het in zich om de heersende managementopvattingen over 

supermarktketens te beïnvloeden.

Anneke Ammerlaan, trendonderzoekster voor 

voeding en consumentenwensen, beoordeelt 

de branche op het evenwicht tussen goede 

smaak en commercie. 

E-mail: info@ammerlaanfood.nl.
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