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Afschrikking veranderde in verleiding begin jaren negentig. De Koude Oorlog 
liep op z’n eind, terwijl de triomftocht van het ‘sensuele’ Magnum-ijs op het punt 
stond te ontbranden. Vanaf het prille begin bleek het vanille-ijs met de dikke laag 
chocolade een regelrechte kaskraker. Het begon allemaal met de Magnum Classic, 
waarna de variëteiten elkaar in rap tempo opvolgden. Wat is het geheim achter het 
succes?

Magnum staat al ruim twintig jaar aan de top

Dikke laag chocola met een 
vleugje sensualiteit
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Volwassenen zijn de 
doelgroep van Magnum. 
Maar ook kinderen eten 
het luxe ijsje.
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Dikke laag chocola met een 

Deze nieuwe serie gaat over 
producten die bewezen succesvol en 

innovatief zijn. Wat is hun geheim? 
Eerste in de reeks is Magnum.
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Omslagartikel

Benicio Del Toro denkt in een bankkluis voor €75 miljoen aan 
goud aan te treffen, in plaats daarvan ziet hij Magnums Gold. 
“Jij wist hiervan”, zegt hij tegen zijn vrouw die ondeugend een 
hapje neemt van de nieuwste Magnumvariant. Dan klinkt de 
slogan: ‘Magnum as good as gold’. De acteur uit Puerto Rico 
speelt de hoofdrol in de nieuwe campagnereeks van Magnum. 
Hij past goed bij het kwalitatieve en sensuele dat Magnum wil 
uitstralen, vertelt Mick van Ettinger, vice president Brand Deve-
lopment Global Ice Cream.

Productontwikkeling
De wereldwijde onderzoeksafdeling van Unilever gevestigd 
in het Verenigd Koninkrijk, werkte bijna twee jaar aan het tot 
stand brengen van deze innovatie. “Het was niet gemakkelijk 
om goud (Unilever gebruikt hiervoor het additief candurin, red.) 
op de melkchocolade te krijgen”, blikt technical project leader 
Alan Gerrard van Unilever Verenigd Koninkrijk terug. 
Unilever ontwikkelde de nieuwste Magnum met de afdelingen 
R&D, marketing en supply chain. Ook werkte het bedrijf samen 
met externe partijen uit de chocoladebranche, zoals chocola-
tiers. Zo wees de Londense chocolade-expert William Curley de 
medewerkers van de multinational op de combinatie zeezout 
en caramel. “Het klinkt misschien een beetje vreemd maar die 
twee gaan goed samen”, meent de technical project leader. 
Unilever haalt zijn ingrediënten uit de hele wereld. De vanille 
van de Magnum Gold komt bijvoorbeeld uit Madagaskar. Bin-
nen de eigen organisatie ontsprong het idee voor een gouden 
ijslolly. 

Gepatenteerde technologieën
De Magnum Gold is de meest recente innovatie. Ruim twintig 
jaar geleden markeerde de Magnum Classic het begin van 
een lange reeks verschillende varianten. De White en Almond 
volgden al snel en vormen samen met de Classic nog steeds het 
basisassortiment.
Een belangrijke reden voor het succes van Magnum is zijn een-
voud: een dikke laag chocolade met vanille-ijs en een herken-
bare vorm. Maar er is meer nodig om aan de top te blijven. Dat 
verklaart ook de komst van de premiumsoorten als de Tempta-
tion en de limited editions van Magnum, zoals de ‘Seven Sins’ 

(zeven zonden). Bij het maken van deze ijsjes met vullingen als 
nootjes en fruitsaus, komt geavanceerde technologie kijken. 
Voor het produceren van de Magnum Temptation ontwikkelde 
Unilever twee technologieën. Een daarvan luistert naar de 
naam Coldex. Dit maakt het mogelijk om ijs onder een koudere 
temperatuur van -10°C tot -12°C te maken, waardoor de vorm 
intact blijft. De normale temperatuur bij ijsproductie ligt tussen 
de -5°C en -6°C. “Omdat we kouder produceren, zijn de kristal-
len en luchtcellen in het ijs kleiner. Dit komt de romigheid ten 
goede”, legt Gerrard uit. Dan is er nog een tweede technologie 
die de werking heeft van teflon, de zogenoemde koude wal-
sentechnologie. Twee roterende walsen persen twee helften 

van de Magnum Temptation onder extreme koude van -160°C 
samen tot één driedimensionaal ijsje, waarna het stokje wordt 
toegevoegd. Het ijs met stukjes en saus zit in driedimensionale 
uitsparingen over de hele omtrek van de cirkelvormige wals. 
Deze technologie maakt het mogelijk Magnums te produceren 
met 15% saus en eenzelfde percentage stukjes, zoals nootjes; 
twee keer de normale hoeveelheid. “Door de extreem lage tem-
peratuur blijft het product niet plakken aan de vorm”, verklaart 
Gerrard. 

Huismerken
Volgens de voedingsmiddelentechnoloog kan niemand de 
gepatenteerde Coldex – en koude walsentechnologieën – 
kopië ren. Sinds de vier jaar dat de Magnum Temptation op de 
markt is, slaagde niemand erin om dit te doen. Dit geldt niet 
voor de andere Magnums. “Binnen een maand na introduc-
tie van de Magnum Mini’s in Turkije waren er al kopieën in 
omloop”, zegt Gerrard. Meestal zijn huismerken er als de kip-
pen bij om succesvolle A-merken na te maken. Magnum vormt 
hierop geen uitzondering, aldus Koen de Jong van International 
Private Label Consult. Het marktaandeel huismerkijs groeide 
afgelopen jaar met 0,6% tot bijna 36%. Volgens de consultant 
is er een enorm breed aanbod van deze ijsjes. Dit bestaat nog 
met name uit doorsneeproducten, maar ook voor een ijsje met 
veel toegevoegde waarde loert gevaar. “Er is geen product dat 
niet kan worden nagebootst door private labelproducenten. 
Dit gebeurde bijvoorbeeld ook met de koffiepads van Douwe 
Egberts voor de Senseo”, stelt De Jong. Magnum heeft volgens 
hem als groot voordeel dat het ook op plaatsen wordt aangebo-
den, waar de concurrentie van huismerken ontbreekt. Te den-
ken valt aan benzinestations of zwembaden. De emotie en sfeer 
die Magnum met zich meebrengt zijn bovendien maar moeilijk 
na te bootsen, meent De Jong. 

Relatie-element
Naast de kwaliteit spelen ook de marketingcampagnes van 
Magnum een grote rol bij het succes van het product. Bij de 
campagne rond de limited edition ‘Seven Sins’ in 2003 zette de 
ene na de andere aantrekkelijke vrouw haar tanden in de lek-
kernij. Het seksuele imago kreeg bij het verstrijken van de jaren 
een meer sensuele toonzetting zonder dat daarbij de bood-
schap verleiding en genieten, verloren ging. Omdat het een ijsje 
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Opvallend genoeg was het chocoladeproducent Mars 
die mede verantwoordelijk was voor de geboorte van 
Magnum-ijs in 1989. De chocoladefabrikant waagde zich 
in 1988 op de ijsmarkt met zijn candybars in ijsvorm. Dit 
zette Unilever dusdanig in beweging en leidde uiteindelijk 
tot de marktintroductie van Magnum in 1989. De ijsjes op 
een stokje van Häagen Dazs en Dove met hun hoge kwali-
teit chocolade fungeerden als inspiratiebron. Het product 
kwam als eerste in Duitsland op de markt. Zonder enige 
reclame waren de Magnums binnen zes weken uitverkocht. 
Al snel volgde de introductie in de rest van Europa en 
daarna de wereld. Magnum is relatief duur (€1,70-€2,10), 
maar was in 1995 wereldwijd wel Unilevers best verkochte 
impulsproduct. De ‘ik en mijn Magnum’-campagne uit 1993 
heeft hier mede voor gezorgd. De campagne speelde in 
op het menselijk verlangen naar de kleine pleziertjes des 
levens. 

Geschiedenis

‘Magnum is als een verboden vrucht’

Deze nieuwe serie gaat over 
producten die bewezen succesvol en 

innovatief zijn. Wat is hun geheim? 
Eerste in de reeks is Magnum.
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besloot Unilever de oude vertrouwde Magnum met dikke laag 
chocolade in ere te herstellen. 

Calorieën
Magnum staat niet alleen voor verleiding en kwaliteit, maar ook 
voor dikmakend. Op internetfora prijzen consumenten het pro-
duct niet alleen, maar bekritiseren het ook. Zo zou de Magnum 
te zoet zijn en krijgen sommigen het gevoel alsof ze een pakje 
boter oppeuzelen. Bij een ijsonderzoek in de Consumentengids 
eindigen Magnumvarianten in de onderste regionen vanwege 
de grote hoeveelheid kilocalorieën …
Een kanttekening is wel dat het gewicht van Magnum hoger 
is dan de meeste andere roomijsjes in de rangschikking. De 
Magnum Gold scoort met een 1,8 als allerlaagste en wordt in de 
Consumentengids aangeduid als “een ware caloriebom”. Van 
Ettinger ontkent niet dat er veel kilocalorieën in zitten, maar 
plezier en genieten staan bij de Magnum centraal. “Een Mag-
num is een Magnum. Mensen hebben voldoende andere keuze 
en binnen een verantwoorde leefstijl past een Magnum prima.” 

Gezonde alternatieven
De Consumentenbond vindt dat er niet overal voldoende 
gezonde alternatieven voorhanden zijn. “Mensen zijn zich 
lang niet altijd bewust dat er grote verschillen qua calorieën 
in ijsjes zitten”, zegt beleidsmedewerker Henri Uitslag van de 
Consumentenbond. Het etiket van een pak Magnums verschaft 
daarover niet veel duidelijkheid. “Het is een zoekplaatje met vijf 
verschillende talen en een wirwar aan cijfertjes met onbruikbare 
‘dagelijkse voedingsrichtlijnen’ ”, meent Uitslag.
“Unilever probeerde een aantal jaar geleden een Magnum 
Light in de markt te zetten, wat mislukte. De technologie om 
een ‘gezondere’ Magnum te produceren is wel aanwezig, maar 
Unilever gaat vooralsnog niet nog een poging wagen om een 
lightversie te ontwikkelen. En volgens merkendeskundige Andy 
Mosmans moeten ze dat ook niet doen. Keurig leven is ook 
maar saai, zondigen tegen de gezonde leefstijl mag af en toe, 
typeert Mosmans de uitstraling van Magnum. “Die klomp ijs op 
een stokje. Magnum is als een verboden vrucht.”

voor volwassenen betreft, zit er altijd een relatie-element in de 
marketing, vertelt global brandmanager Mick van Ettinger.
De campagnes in de 34 landen waar Magnum verkrijgbaar is, 
zijn overal hetzelfde. Soms past Unilever de campagnes iets aan 
gezien de cultuurverschillen tussen landen. Bij een reclame in 
Pakistan waar een dame in een metrostation staat, zijn de mou-
wen wat langer gemaakt. “Blote schouders, dat kan daar niet”, 
zegt Van Ettinger. De vorm van Magnum – een grote hoeveel-
heid ijs op een stokje – is al 22 jaar hetzelfde en heel herken-
baar voor de consument. “We hebben hier bewust voor gekozen 
en hem zo gehouden.” Om nog unieker te zijn staat in het pro-
duct nu ook de letter ‘M’ gedrukt, geeft Van Ettinger aan.

Oervorm ijsje
De vorm van Magnum gaat terug naar de oervorm van een ijsje, 
vindt merkendeskundige Andy Mosmans, directeur van commu-
nicatiebureau Ara Groep. “Als je aan een kind vraagt een ijsje te 
tekenen dan zal het dit doen met een stokje. Niet heel bijzon-
der, wel heel herkenbaar. Maar tegelijkertijd ook veranderlijk 
door variatie in smaak en kleuren.” Magnum speelt erg goed in 
op verleiding: een groot ijsje met een dikke laag chocolade en 
roomijs. Niet toevallig houden vrouwen van chocolade en ijs, 
aldus Mosmans. Hij vindt dat de commercials van het merk een 
hoog James Bond-gehalte hebben. “Soms een beetje over de 
top, maar wel met een knipoog.”
Hoge kwaliteit kost geld en aan de kwaliteit wordt niet getornd, 
zo vinden ze bij Magnum. Een aantal jaar geleden maakte het 
concern de laag chocolade om het product dunner om zo de 
kosten te drukken. Daar kwam het bedrijf snel van terug. De 
klachten van ontevreden ijsliefhebbers stroomden binnen. Dus 

Maurice de Jong

Nederlanders eten 55 miljoen van alle Magnum-variëteiten 
per jaar, gelijk aan 9.000 kilometer ijs. Unilever spendeert 
zo’n €50 miljoen aan onderzoek en ontwikkeling van ijs 
en haalt een jaarlijkse omzet in dit segment van ongeveer 
€5 miljard (marktaandeel 18%). Op dit moment zijn de 
volgende Magnums op de markt: Classic, White, Almond, 
verschillende varianten Temptation, de gelimiteerde editie 
Gold, de Intense en de Mini.

Unilever groot in ijs

De Magnum Almond is nog altijd populair.

Magnums zijn verkrijgbaar in 34 landen, ook in China.
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