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De smeerbare chocolade Pur Plaisir van
NewTree uit Brussel. Het product bevat
pure chocolade met 73% cacao en wordt
met melk bereid en niet met vet of olie.
Gemiddeld bevat Pur Plaisir 70% minder
vet en 40% minder calorieën dan andere
chocoladepasta’s.
Aan Pur Plaisir is Beneo-inuline toege-
voegd, een voedingsvezel, gewonnen uit
de cichoreiwortel. Om de gezondheids-
voordelen van Beneo bij de consument
bekend te maken, zette ingrediëntenle-
verancier Orafti in Tienen (België) het
Beneo-programma op. Onderdeel hier-
van is een grootschalig consumenten-
onderzoeksprogramma. Producten die
het Beneo-symbool dragen, bevatten vol-
doende van dit ingrediënt om een posi-
tief effect te hebben op de gezondheid.

Samenwerking
NewTree was enthousiast over de
gezondheidseffecten  van Beneo, maar
had nog nooit een smeerbare chocolade
bereid met dit soort ingrediënten. Daar-
om werkte het bedrijf tijdens de ontwik-

keling van Pur Plaisir nauw samen met
het Orafti laboratorium. Omdat NewTree
melk wilde gebruiken in plaats van olie,
moesten zowel de receptuur als het pro-
ductieproces worden aangepast. De aan-
passingen van de receptuur nam Orafti
voor haar rekening.
Gezamenlijk stelde de Belgische bedrij-
ven de boodschappen op die op de ver-
pakking moesten komen te staan en die
in berichten aan de consumenten moes-
ten verschijnen. Het consumentenonder-
zoeksprogramma van Orafti leverde
inzichten op die het NewTree-project
hielpen.

Consumentenonderzoek
Het consumentenonderzoeksprogramma
werd opgezet om het Beneo-programma
te ondersteunen. Wereldwijd – Europa,
Latijns-Amerika, Australië en Azië – wordt
binnen dit kader onderzoek uitgevoerd.
Daarbij wordt de reactie van consumen-
ten bestudeerd op verklaringen over de
voedingswaarde van Beneo. Tevens wordt
de mening van consumenten gevraagd
over gezondheid, gezond blijven en
gezond eten. Orafti krijgt zo de informa-
tie om beter te begrijpen wie de houding
van de consument met betrekking tot
voeding en gezondheid beïnvloedt. Op
basis daarvan kan aan bedrijven als New-
Tree advies worden gegeven over hoe
voedingsmiddelen en dranken met het
Beneo-symbool het best aan de man te
brengen.

Pur Plaisir
Pur Plaisir voldoet aan de voorwaarden
van het Beneo-programma. Het gezonde

effect van  Beneo-inuline op het spijsver-
teringssysteem wordt verkregen door
dagelijks ongeveer drie boterhammen
met Pur Plaisir te eten.
NewTree wilde zowel het positieve effect
van Beneo op het spijsverteringssysteem
als de verbeterde calciumopname over-
brengen. De melk waarmee Pur Plaisir
wordt bereid, is immers een goede bron
van calcium en Beneo kan de opname
van dat calcium bevorderen. NewTree
besloot de volgende informatie op de
verpakking te vermelden: ‘Bevordert de
opname van calcium en een gezonde
spijsvertering dankzij Beneo, een natuur-
lijk extract van planten’. Deze informatie
wordt ondersteund door een leporello

dat aan het product wordt gehecht en
waarop meer informatie staat over het
positieve effect van Beneo op de gezond-
heid en de wetenschappelijke elementen
waarop de voordelen ervan zijn geba-
seerd. Consumenten die meer willen
weten, vinden de productgegevens ook
op de websites van NewTree (www.new-
tree.be) en Beneo (www.beneo.com).
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NewTree
NewTree lanceerde eind 2001 de eerste producten: vijf tabletten (80 g) gezonde
gastronomische chocolade (stimulerende koffiechocolade, rustgevende choco-
lade met lavendel, cassischocolade rijk aan antioxidanten, citroenchocolade
voor de spijsvertering en Pur Plaisir chocolade, rijk aan vezels). In november
2002 gevolgd door een zesde smaak, rustgevende chocolade met sinaasappel
en gepofte rijst. In mei 2003 kwamen er twee nieuwe chocoladeformaten: de
minibars (9 g) en de miniboxes (3 x 9 g), gevolgd in oktober van datzelfde jaar
door Pur Plaisir smeerbare chocolade.
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Consumentenonderzoek
ondersteunt Pur Plaisir

Uitgebreide informatie over Pur
Plaisir staat op de leporello aan
de potten en op het achteretiket.


