
Product en ontwikkeling

Danoontjes, Sponge Bob-toetjes, Kapitein Koek, Kabouter Plop-biscuits. Pro-
ducten voor kinderen zijn in het zuivelschap en de rekken met koek al jaren
een gewoon verschijnsel. Nu krijgen fabrikanten en retailers oog voor de war-
me maaltijd van de jeugdige consument. Hoe stel je ouder en kind tevreden?

‘Lussikniet.’ Met deze uitspraak van peuters begint in veel
gezinnen een langdurige strijd over de avondmaaltijd. Mond
stijf dicht houden, hoofd wegdraaien, de lepel met spinazie op
de grond smijten. Kinderen gooien alles in de strijd om maar
niet te hoeven eten. Ouders verzinnen op hun beurt slimme

listen om te zorgen dat kindlief toch vitamines binnenkrijgt:
een schep appelmoes bij de groente, een lepel vol eten als
vliegtuig of auto, een extraatje beloven.
Kindlief eet alleen wat hij lekker vindt, ouders worstelen met dit
gedrag van hun – vaak jonge – kinderen. Vooral moeders voelen
zich verantwoordelijk voor een gezonde warme maaltijd, meer
nog dan de vader, zo blijkt uit onderzoek door fabrikanten. Zij

doen ook in de meeste gevallen de boodschappen voor het
avondeten en zijn op zoek naar de combinatie lekker en
gezond.

Markt
Hoewel de nadruk in de media op de vergrijzende bevolking
ligt, blijven ook kinderen voor fabrikanten een belangrijke doel-
groep. Het aantal 5 tot 14-jarigen bedraagt in West-Europa 10
tot 13% van de totale bevolking. Om aan te sluiten bij hun wen-
sen moeten bedrijven op de hoogte zijn van de steeds wisselen-
de rages en interesses en blijven investeren in productontwik-
keling en marketing.
In een rapport van het Britse onderzoeksbureau Leatherhead
Food wordt 12% van de totale verkoop in 13 onderzochte voed-
selcategorieën in 2004 in de vijf grootste Europese landen,
goed voor een bedrag van ¤ 13 miljard, toegeschreven aan kind-

Kansen voor kids f

‘De filosofie is om moeder en kind tevreden te stellen
met een verantwoord en lekker product’
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Gezond was een belangrijk
uitgangspunt voor de kinder-
maaltijden van Albert Heijn.
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georiënteerde producten. Leatherhead schat het bedrag voor
de totale food & drink-markt, inclusief de sectoren met minder
kids food, op ¤ 14 à 15 miljard, wat overeenkomt met 2 tot 3%
van de totale omzet.
Het percentage producten speciaal voor kinderen varieert sterk
per sector. Uitschieters zijn de markten voor zuivelproducten
met smaak (51%) en voor snoepgoed (41%). Het kaasschap en
de diepvriesproducten zijn met 3%, respectievelijk 4% veel min-
der op kinderen gericht. 
De markt voor kids food is in ontwikkeling. Onderzoekers van
het Amerikaanse New Nutrition Business zien kansen voor pro-
ducten die inspelen op het probleem van overgewicht en obesi-
tas onder kinderen en voor functional foods speciaal voor kin-
deren.

Al dertig jaar
Iglo was de eerste die een kinderproduct voor de warme maal-
tijd op de markt lanceerde. De vissticks van Captain Iglo zijn in
Nederland al ruim 30 jaar een succes. Mayk Senden, brand-
manager Iglo Vis: “De filosofie van toen en nu is moeder en
kind tevreden stellen met een verantwoord en lekker product.
Dat lukt nog steeds.”
Qua voedingswaarde houdt Iglo rekening met de jonge doel-
groep: “Een natuurlijk product zonder toevoegingen is ons stre-
ven. We gebruiken magere vis en vriezen die in, zodat we geen
conserveermiddelen nodig hebben. Evenmin gebruiken we
geur-, kleur- of smaakstoffen. Voor zout en verzadigd vet hante-
ren we strengere normen dan voor ons reguliere assortiment.”
Jarenlang waren vissticks het enige product onder de vlag Cap-
tain Iglo, de afgelopen vijf jaar zijn visfiguurtjes en kipstukjes
aan het assortiment toegevoegd. Senden: “In eerste instantie
dacht iedereen aan vis. Maar als iemand vertrouwen wekt, is het
Captain Iglo wel. Hij staat garant voor goede kwaliteit.”

Krokante groente
Krokante vissticks vallen bij kinderen in de smaak, net als kro-
kante aardappelproducten. Aardappelverwerker Farm Frites
gebruikte deze kennis bij de ontwikkeling van ‘Letterpret’, een
voorgebakken aardappelproduct met 20% groente in de vorm
van letters. Het is een succes: eind 2004 kwam de groene Shrek-
Letterpret met doperwten op de markt, in 2005 gevolgd door de
oranje variant met wortel. Witte Letterpret met bloemkool staat
op het punt om geïntroduceerd te worden op de markt.
Ook Farm Frites kiest bewust voor producten die moeder en
kind aanspreken. Micha van den Nieuwenhuijzen, trade marke-

teer retail bij Farm Frites: “Kinderen vinden het leuk en lekker,
moeders hebben een goed gevoel als hun kind groente binnen-
krijgt. We pretenderen niet dat Letterpret gezonder is dan verse
aardappelen en groenten, wel dat het meer verantwoord is dan
frites met knakworst en appelmoes. Op onze verpakking pro-
moten we bereiding in de oven, dat duurt een paar minuten
langer maar scheelt wel 14% vet in het gebakken product.”
Farm Frites gebruikt geen toevoegingen. “We hebben bewust
gekozen voor een substantieel percentage groente, zo’n twintig
procent. Die groente geeft kleur aan Letterpret, we hebben
geen kleurstoffen nodig.”

Groente blijft groente
Verstopte groente doet het goed bij kinderen, wat vinden ze van
versierde groente? Groentehof introduceerde medio 2004 kin-
dergroenten op de markt onder de naam Hap Harrie. De groen-
ten met saus, voorzien van fantasienaam en een speciaal Hap
Harrie-vorkje, waren na een half jaar weer van de markt verdwe-
nen. Ondanks de mislukte introductie blijft Jeroen Fabrie,
hoofd verkoop bij Groentehof, enthousiast over Hap Harrie:

“De uitdaging was om herkenbaarheid niet alleen in het schap
te creëren, maar ook op het bord. Kabouter Plop-koekjes kun je
gewoon stansen, groente blijft op het bord toch gewoon groen-
te.”
Voor kinderen zit het probleem in de groente. In testsessies,
waar Hap Harrie zelf rondliep, was het eten een feest. Thuis
zagen ze weer gewone groente op hun bord. Fabrie benadrukt
ook de rol van de ouders: “In enquêtes zeiden ze bereid te zijn
om apart te koken en een meerprijs te betalen, in de praktijk
krabbelden ze om die reden terug. De vruchtensaus associeer-
den ze met appelmoes en mayonaise, dat wilden ze hun kinde-
ren niet aanleren.”

s food

De vork van de Hap Harrie-kindergroentes wordt in gezinnen nog
gebruikt, de groenten zijn niet meer verkrijgbaar.

Letterpret van Farm Frites bevat circa 20% groente.
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‘In enquêtes zeiden ouders bereid te zijn om apart te
koken, in de praktijk krabbelden ze terug’
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Retailers hadden te maken met de
beperkte houdbaarheid. “Nieuwko-
mers in het groenteschap moeten zich
snel bewijzen. Als een retailer vier of
vijf keer alles moet weggooien,
bedenkt hij zich.” Fabrie en zijn colle-
ga’s denken pas aan een doorstart
zodra de discussie over obesitas de
supermarkt heeft bereikt.

Apart eten
Maaltijdcomponenten voor kinderen
maken het ouders gemakkelijk. Albert
Heijn ging een stap verder en bracht
eind november de eerste koelverse
maaltijd voor kinderen op de Neder-
landse markt. Doelgroep zijn drie tot
achtjarigen. “AH is altijd actief met
innoveren in kant-en-klaar. De regu-
liere kant-en-klaarmaaltijden worden
vooral in een- en tweepersoonshuis-
houdens genuttigd. Die doelgroep wil-
den we verbreden”, verklaart Marit van
Egmond, senior categorymanager
Convenience bij AH. “Volgens ons was
er ruimte voor kindermaaltijden.
Gezinnen eten niet meer elke dag met
zijn allen aan tafel, ouders willen wel eens wat pittigers dan wat
kinderen lusten en niet elke oppas van kinderen met werkende
ouders kan koken. Een gezonde kant-en-klare kindermaaltijd is
dan de oplossing.”
Albert Heijn koos bewust voor gewone maaltijden als pasta met
tomatensaus, kipsaté met worteltjes en spinaziestamppot, en
niet voor frites. “Gezond was een belangrijk uitgangspunt. Het
vetpercentage van alle maaltijden ligt om die reden ook bene-
den de vijf procent. We serveren de maaltijd in een tweevaks-
bordje, met appelmoes in knijpverpakking.”
Om ouders goed te informeren, is het informatieblok met de
voedingswaarde aangepast aan kindernormen. De introductie
van de maaltijden is succesvol verlopen. Of ze in het assorti-
ment blijven hangt af van de ontwikkelingen. “Het is nog te
vroeg om hierover te oordelen”, aldus Van Egmond, “maar tot
nu toe zijn we heel tevreden.”

Fun of info?
Niet alleen de producten voor kinderen moeten goed zijn, ook
de verpakking moet hen aanspreken. Een Sesamstraat-poppe-
tje bij de maaltijd, Shrek als naam voor groene groente, veel
fabrikanten maken gebruik van een, al dan niet zelfbedachte,

(strip)figuur om hun producten aan te prijzen. Fun is het
belangrijkste ingrediënt van kidsmarketing.
Jack Stroeken, directeur van innovatieadviesbureau Innovac-
tion, ziet ruimere mogelijkheden: “Alleen stripfiguren op de
verpakking is eenzijdig. Kinderen van tegenwoordig zijn
gewend om veel informatie te verwerken. Met edutainment
(educatie + entertainment) kun je zeker oudere kinderen veel
bijbrengen over samenstelling en herkomst van het voedsel.
Daar zijn ze ook in geïnteresseerd.”

Consument van morgen
Stroeken pleit ook voor meer smaakvariatie in producten voor
kinderen: “Ik zie vooral bewerkte producten in een beperkt aan-
tal smaken. Het is juist belangrijk om kinderen op jonge leeftijd
te laten kennismaken met verschillende smaken, dat is een
investering in de consument van morgen.”
De fabrikanten zijn het daarmee eens. “Om die reden hebben

we gekozen voor drie totaal verschillende maaltijden”, aldus
Van Egmond. “Ook voegen we hele wortelballetjes toe en geen
fijngestampte.” Fabrie stelt dat het ontwikkelen van de consu-
ment een zaak van lange adem is: “Naast producenten en retail
zijn er tal van andere invloeden, dat maakt dat je het resultaat
van je investering als producent moeilijk vooraf kunt bepalen.”
Senden ziet de zaak eenvoudiger: “Moeders willen producten
die weinig bewerkt zijn, kinderen vinden vooral lekker belang-
rijk. Succesvolle kinderproducten voldoen aan de wensen van
beide groepen.”

Annemarie Barbier-Schenk

‘Met edutainment kun je kinderen veel bijbrengen
over samenstelling en herkomst van voedsel’

Trends in kids food
Focus op gezond
– Gezonde samenstelling
– Gebruik functionele ingrediënten als vezels, 

probiotica en omega-3
– Weglaten toevoegingen en gmo-ingrediënten.
Marketing
– Verpakkingen zijn een kritische succesfactor
Bron: www.kidsnutritionreport.com

De vissticks van Captain Iglo zijn al ruim 30 jaar een succes bij kinderen.
Foto: Iglo


