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Ontwikkelingen in de markt
Consumenten worden steeds kritischer en zoeken steeds meer variatie in hun 
voeding.  Daarnaast komen steeds meer consumenten verder van huis waardoor 
bijvoorbeeld de invloed van de buitenlandse keuken duidelijk is te zien in de 
Europese supermarkt. De markt is dus continu in beweging of liever gezegd in 
ontwikkeling. Het is daarom van belang om kritisch te (blijven) kijken naar de 
wensen en behoefte van de eindgebruiker van onze aardappelen.

Interactie met de consument
Door goed naar de (kritische) consument te luisteren, worden we in staat gesteld 
om in te spelen op de behoefte. Dit is voor de eindgebruiker letterlijk en 
figuurlijk waardevol. En dat is uiteindelijk waar elke schakel in de keten - van 
pootgoed tot het bord van de consument - baat bij heeft. Vandaar dat wij ons 
focussen op speciale aardappelrassen die voorzien in een behoefte. Het 
bijzondere van elk van onze rassen willen we duidelijk communiceren met de 
consument via verschillende media, passend bij de doelgroep. Denk hierbij aan 
smaak, vorm, uiterlijk, toepassingsmogelijkheden, gebruiksgemak, enzovoort.

Wie zijn wij?
NewStyle Potatoes is opgericht 
door Klaas Smits in samen werking 
met eigenaren van een unieke 
kweekprogramma’s voor speciale 
aardappelrassen.

Wat doen we?
In de basis is NewStyle Potatoes een 
handelshuis voor poot aardappelen 
dat zich hoofdzakelijk richt op 
krielaard appelen en speciale rassen.  
De pootgoedproductie vindt  
plaats bij geselecteerde akkerbouw 
bedrijven in Nederland. De teelt van 
het pootgoed is in pool-verband. 
Kortom: de bekende werkwijze  
en daarmee een vertrouwd proces.

Wat maakt ons  
dan bijzonder?
Het belangrijkste onderscheid  
met andere handelshuizen voor 
pootgoed ligt in het feit dat onze 
zorg voor de aardappel bij ons  
niet stopt bij de levering van 
excellent pootgoed.  
Wij gaan verder…

Hoe werkt dat dan?
NewStyle Potatoes is gespecialiseerd 
in de marketing en sales van 
specifieke aardappelen. Op basis 
van jarenlange ervaring en gedegen 
markt- en consumentenonderzoek 
worden niet alleen trends op  
het gebied van aardappelen 
onderzocht, maar wordt ook 
gekeken naar ontwikkelingen  
in de voedings middelensector  
in het algemeen. 

Iedere schakel in de keten is van belang
Naast communicatie gericht op de consument, ontwikkelen we ook 
ondersteunende materialen voor de overige schakels in de keten zoals 
bijvoorbeeld voor de verpakker en retailer. Op deze manier begeleiden we 
“onze” aardappel door de keten heen en laten pas los als de producten de 
eindgebruiker hebben bereikt. Sleutelwoorden: communicatie en samenwerking 
door de keten heen.

Oké, en verder?
NewStyle Potatoes B.V. heeft verschillende typen klanten:
•  Gerenommeerde afnemers van aardappelen voor verwerking.  

Middels contractteelt zorgen zij voor structurele afname.
•  Verpakkers en Retailers. Via deze klantgroep zorgen we voor waarde 

vermeerdering door de keten heen.
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En hoe speciaal  
zijn die aardappelen dan...

Op dit moment bestaat het assortiment uit de volgende rassen:

Miss Blush
Deze aardappel zit zó lekker in haar vel dat de schil er niet af hoeft!  
Een in het oog springend (kriel-)ras dat bovendien heel lekker is en op 
verschillende manieren op tafel kan worden gezet. In diverse landen 
heeft deze ‘dame’ al een positief imago opgebouwd. Een belofte voor  
het speciaal producten segment!

Miss Mignonne
Het bijzondere aan deze dame is dat ze op zilte grond kan worden 
geteeld. Dit maakt deze aardappel, naast de excellente smaak, zeer 
interessant. De bijzondere eigenschappen van het ras biedt een scala van 
mogelijkheden voor iedere schakel in de keten. Want ze gedijt niet alleen 
op zilte grond, in de reguliere teelt levert dit ras stevige aardappelen die 
er geschikt zijn om in bijvoorbeeld aardappelsalades te worden verwerkt. 
Een veelzijdige dame dus.

Miss Andes
Het dames-trio wordt momenteel compleet gemaakt door deze 
allrounder. De Miss Andes is een zeer veelzijdige, redelijk vastkokende 
aardappel met een uitstekende smaak en een mooie gladde schil.  
Van salade tot puree, alles is mogelijk met deze aardappel.  
Kan overigens ook als krieler worden geteeld. 

Voor de uitgebreide teelbeschrijvingen verwijzen we graag naar onze product specificaties.

En we hebben nog meer in petto. Denk hierbij aan een prachtige  

diep-paarse en een vrijwel perfecte kriel-aardappel.


