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E
Eigenlijk zou deze keuken al eerder open zijn
gegaan. De verbouwing van deze AH XL was
klaar in maart en toen werd hij heropend. Maar
dat was maart, met alle verwarring rondom de
uitbraak van het coronavirus, de lockdown en
andere overheidsmaatregelen van dien.
AH besloot toen dat deze keuken voorlopig
buiten bedrijf zou blijven. Uit veiligheidsoverwegingen, maar eigenlijk veeleer omdat in die
coronabubbel alle medewerkers van deze AH
nodig waren om alles in goede banen te leiden en
ervoor te zorgen dat de winkel vol genoeg was.
Begrijpelijk, omdat in die dagen de coronacrisis
net een nieuw woord was en de regering pas een
eerste reeks maatregelen had ingevoerd.
Maar een week voordat de horeca weer open
mocht, is AH met deze keuken gestart. En na 1
juni is ook het Bakery Café, schuin tegenover de
keuken, opengegaan.
We hebben Albert Heijn nog enkele vragen
voorgelegd over de uitrol van Allerhande Keuken,
over de snelheid ervan, over de manier waarop
AH het aanbod bepaalt en door de seizoenen
heen wisselt, en over de rol van de ‘pastabar’ als
onderdeel van deze Allerhande Keuken etc., etc.
Carlijn Olthof is binnen AH de hoogstverantwoordelijke hiervoor (binnen het management
team). AH zegt per winkel te bekijken welke onderdelen van de formule passend zijn en daarom
kan het niks zeggen over de vraag hoe snel en
hoeveel andere Allerhande Keukens er zullen volgen. Wel: het zal altijd in een marktgebied komen
met een stedelijk karakter. Dat begrijpen we.
Het wisselen van het aanbod? Ja, op basis van
seizoenen, maar vooral ook op basis van wat
de klanten ervan vinden. Ook duidelijk, weliswaar niet in detail, maar je gaat geen maaltijd
in het aanbod houden als iedereen ervan gruwt,
zogezegd. Maar dat is ook een lastige vraag, het is
bijvoorbeeld hier in Nijmegen nog maar net begonnen, maar dat geldt eigenlijk voor de andere
AH’s ook nog wel. AH zal z’n draai hier zelf nog
in moeten vinden.
En we hebben ook gevraagd of tot nu toe de omzet en de afzet naar tevredenheid zijn. Het antwoord daarop is: ‘De keukens lopen goed.’ Maar:
die vraag komt te vroeg. Na die gekke maanden
van de lockdown etc. is daar eigenlijk nu nog niks
over te zeggen, aldus Zaandam. ■
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Ook in dat Italiaanse opiniestuk werd dat niet
onderzocht. Daar stond in dat je weerstand
beter wordt als je volwaardig eet – niets meer,
niets minder.
Vol verbazing keek ik naar het item van EenVandaag en de manier waarop dit verder werd
verspreid. Google maar eens hoe vaak deze
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Dit is de laatste column van Liesbeth
Oerlemans in dit blad. Wij willen Liesbeth
bedanken voor haar kritische bijdragen in
de afgelopen twee jaren.
De redactie.

Liesbeth Oerlemans, voedingsdeskundige en klinisch
epidemioloog, volgt in haar tweemaandelijkse column
wat supermarkten, producenten etc. zoal claimen aan
gezond eten en of dat ook klopt.
Zie ook: www.liesbethoerlemans.nl
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