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In 1998 besloot LU tot een verbetering
van de Liga MilkBreak. Het Voedingscen-
trum had een indeling van producten op
voedingswaarde bedacht. Er waren drie
categorieën: A: aanbevolen, B: midden-
weg, C: met mate. Deze indeling werd
later door de Consumentenbond vertaald
naar groen, oranje, rood. Door het hoge
gehalte aan verzadigd vetzuur zat Liga
MilkBreak in de rode categorie. “Voor LU
was de uitdaging het aandeel verzadigde
vetten flink te reduceren zodat het koekje
in ieder geval naar de middelste catego-
rie kon opschuiven”, vertelt George de
Bekker, nutrition manager bij LU.

Transvetzuren
De eerste actie was – voor alle Europese
LU-producten – het transvetzuurgehalte
terugbrengen naar minder dan 5% van

het totaal aan vetten. Bij de MilkBreak
kwam het transvetzuurgehalte uiteinde-
lijk uit op 0,1% van het totaal. De Bekker:
“Na dit succes zijn we gaan kijken hoe we
de MilkBreak voedingskundig nog verder
konden verbeteren. Dat bracht ons bij
een reductie van de verzadigde vetten.”

Verzadigde vetten
Door de vetbron te vervangen konden de
verzadigde vetten worden teruggebracht.
Vroeger gebruikte LU kokosolie voor de
MilkBreak. De verbeterde versie bevat
ook zonnebloem- en koolzaadolie. In
deze oliën zitten minder verzadigde vet-

ten en juist meer enkelvoudig onverza-
digde vetten. “De uitdaging was de
authentieke smaak, structuur en houd-
baarheid te behouden”, legt De Bekker
uit.

Krokantheid
LU is ruim twee jaar bezig geweest met
uitzoeken wat wel en niet kan. “Voor de
vulling is het belangrijk dat de smaak en
het vloei- en stolgedrag niet verandert”,
weet De Bekker. “De vloeibare vulling
moet zijn gehard voordat de MilkBreak
wordt verpakt. Ook mag de biscuit niets
aan krokantheid verliezen. Het is ons
gelukt de verzadigde vetten te reduceren
zonder concessies te hoeven doen aan
het lage percentage transvetzuren.”

Continu innoveren
De verbeterde Liga MilkBreak ligt sinds
januari in de supermarkt, maar dit bete-
kent niet dat de productinnovatie bij LU

stil ligt. “Ons streven is continu gericht
op voedingskundige verbeteringen”, ver-
telt De Bekker. 

Claims
Veel voedingsmiddelenproducenten zet-
ten claims op de verpakking zodra ze een
verbetering hebben gerealiseerd. LU doet
dat niet. “Om een claim op je verpakking
te kunnen zetten, moet het verzadigde
vet met drieëndertig procent zijn afgeno-
men. Wij hebben dertig procent gereali-
seerd”, zegt De Bekker. “We willen de
consument niet met claims verleiden de
Liga MilkBreak te kopen. Bij overgewicht
gaat het primair om het aantal calorieën.
In de nieuwe Liga MilkBreak is het aantal
calorieën niet spectaculair afgenomen.
Wel hebben we de calorieën gezonder
gemaakt door de verzadigde vetten te
reduceren.”
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in Liga MilkBreak

Susan Hermens

LU was ruim twee jaar bezig met
uitzoeken wat wel en niet kan

LU reduceerde de verzadigde vetten in de Liga MilkBreak door de vetbron te vervangen.

LU heeft haar Liga MilkBreak verbeterd.

De grootste winst zit ’m in de reductie van

verzadigd vet met zo’n 30%. Een tweede

verbetering is een verlaging van het

gewicht van een biscuit van 22 naar 20,5

gram. Dit levert per koekje een

energiereductie op van 6%.


