
 

 
Marktstudies: quinoa en tara  

 

Het Trade for Development Centre en het marktstudiebureau Globally Cool voerden samen met de 
organisatie Autre Terre, die nuttige input gaf over de quinoa- en taraketen, een marktstudie uit. De 
resultaten ervan dienen om tara- en quinoacoöperaties te helpen (een betere) toegang te krijgen tot 
de binnenlandse en internationale markt. 
  
In deze studies wordt voor quinoa, tarapoeder en -gom de huidige marktsituatie in kaart gebracht en 
gezocht naar trends voor de toekomst. Het doel is producenten de nodige informatie te verschaffen 
om een goede marketingstrategie uit te werken.  
 

Quinoa 

Huidige situatie (2012-2015) 

 Bolivia en Peru zijn de grootste quinoaproducenten. 

 Op de internationale markt is het verkochte volume van quinoa momenteel redelijk klein (85 
duizend ton), zeker als je weet dat in Peru en Bolivia 55 duizend ton wordt geconsumeerd of 
als je vergelijkt met de verkoop van rijst wereldwijd (goed voor meer dan 40 miljoen ton).  

 Aangezien de prijs redelijk hoog is, zijn het vooral de rijkste landen die quinoa importeren 
(USA, Canada en enkele West-Europese landen). 

 Van alle quinoa die wordt verkocht is 85 % onverwerkt. Er wordt van uitgegaan dat het 
merendeel van de Boliviaanse quinoa biologisch is, terwijl quinoa van Peruviaanse origine 
eerder als conventioneel wordt gezien. Voorlopig is er maar een klein segment 
fairtradequinoa (5 % van de wereldhandel).  

 Op mondiaal niveau deed quinoa zijn intrede via de biomarkt, waarna het werd opgepikt 
door voedingsspecialisten. De populariteit van quinoa zit momenteel in stijgende lijn dankzij 
het toegenomen belang dat consumenten hechten aan gezonde voeding.  

Verwachtingen voor de toekomst (2025) 
 

 De consumptie van quinoa zal toenemen. Er is groei mogelijk van verwerkte 
quinoaproducten (koekjes, pasta, repen, …). Quinoa zal ook meer en meer de conventionele 
voedingsmarkt betreden.  

 Bolivia en Peru zullen ook in de toekomst de landen zijn die het meest quinoa produceren. 
Daarnaast starten Australië en enkele Europese landen ook met quinoateelt, vooral gericht 
op de lokale markt. Van ‘rijstlanden’ zoals Japan en Zuid-Korea wordt ook verwacht dat ze 
zich zullen richten op quinoa. 

 
Tara (poeder en gom) 
 
Huidige situatie (2012-2015) 
 

 Peru is veruit de grootste producent van taragom en -poeder. De productie is bijna volledig 
bestemd voor export. De landen die het meest taragom importeren zijn Duitsland, 
Argentinië en Frankrijk. China is met voorsprong de grootste afnemer van tarapoeder. 



 

 60 tot 70 % van de taragomproductie wordt gebruikt in de voedingssector, voornamelijk als 
natuurlijk verdikkingsmiddel (E417). 

 Tarapoeder wordt momenteel vooral gebruikt voor het plantaardig looien van leer (lederen 
autobekleding, schoenen, kleding…). Maar ook in kleinere segmenten, zoals wijnproductie. 

 Het geëxporteerde volume taragom is de afgelopen jaren toegenomen: van 1,6 duizend ton 
in 2007 tot 2 duizend ton in 2014. Voor poeder is die toename nog groter: van 15 duizend 
ton in 2007 naar 25 duizend ton in 2014. Dit is vooral te danken aan de grotere vraag uit 
China.  

 
Verwachtingen voor de toekomst (2025) 
 

 Hoewel de voedingssector de grootste afnemer zal blijven voor taragom, wordt er vooral 
een stijging verwacht in de farmaceutische en cosmetische sector. 

 Voor tarapoeder oogt de toekomst rooskleurig als ecologisch alternatief voor het 
behandelen van leer. Verwacht wordt dat ecologisch bewustzijn een steeds grotere rol zal 
spelen in de komende jaren. 

 De mogelijkheden voor zowel tarapoeder als –gom op de fairtrade- en biomarkt zijn dan 
weer eerder beperkt.  

o Er bestaat tot dusver niet echt een certificering voor bioleer. Fairtradeleer bestaat 
wel, maar de certificering heeft vooral te maken met de arbeidsomstandigheden 
waarin de lederen producten worden gemaakt en daar speelt tarapoeder geen rol 
in.  

o Aangezien taragom meestal minder dan 1 % uitmaakt van het eindproduct, is het 
niet echt noodzakelijk dat de taragom biologisch/eerlijk is om het voedingsproduct 
als biologisch of fair trade te kunnen bestempelen (in Europa moet een biologisch of 
eerlijk voedingsproduct uit 95 % biologische of eerlijke ingrediënten bestaan om als 
dusdanig beschouwd te kunnen worden). 

 
 
 
Het Trade for Development Centre (TDC – www.befair.be) van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) promoot fair 
trade en duurzame handel. TDC wil micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MKMO’s) in ontwikkelingslanden 
versterken op economisch en sociaal vlak door hun kennis over ondernemen en marketing te vergroten en hun toegang tot 
de markt te verbeteren. Dit doen we door marktstudies uit voeren die de MKMO’s helpen de lokale en mondiale 
marktopportuniteiten beter te begrijpen. De resultaten uit deze studies kunnen worden gebruikt door de MKMO’s zelf of 
door partnerorganisaties (business support organisations, certificeringsorganismen, producentennetwerken, ...) in hun 
opdracht om MKMO’s te versterken.  
 
TDC biedt ook financiële steun aan producenten of geeft hen coaching op vlak van marketing en business en financial 
management. Ten slotte volgt TDC de evoluties in de duurzame sector om autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, 
consumenten en andere economische actoren zo objectief mogelijk te informeren over de relevantie en het potentieel van 
duurzame handel in Europa en in het Zuiden. 

http://www.befair.be/

