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Ingrediënt & Product
Thema: Zero met smaak

Ruim vijf jaar geleden startte Mars 
Nederland in het kader van de ‘health 
and nutrition’- strategie met het 5 c’s-
programma. De ‘c’s’ staan voor choice, 
content, clarity, communication en 
champion. Laatste wapenfeit: reductie 
van het gehalte aan verzadigde vetten.

Portiegrootte en informatie
Via verschillende portiegroottes biedt 
Mars de consument keuze (‘choice’). De 
productrange is geleidelijk uitgebreid 
en varieert nu van 8 gram (miniatuur) 
tot singles van 51 gram. Over de gehele 
linie is daarbij een reductie van de por-
tiegrootte gerealiseerd. “We willen voor-
komen dat een reep te klein wordt en de 
consument er meerdere gaat nemen”, 
licht R&D-manager Erik-Jan Ransdorp 
toe. “We sturen aan op een gedragsver-
andering door gewenning aan kleinere 
porties.” 
Op de verpakking van Mars-producten 
valt te lezen welke bijdrage het product 
levert aan de dagelijkse voedingsricht-

lijn (‘clarity’). Op de zijkant van de reep 
staan de belangrijkste voedingsstoffen 
vermeld. “Zo geven we informatie over 
ingrediënten en voedingswaarde”, vertelt 
Anita Boekholt, corporate affairs mana-
ger. Ze vult aan dat in de communicatie 
verantwoorde marketing het uitgangs-
punt is. Concreet betekent dit dat Mars 
geen reclame maakt gericht op kinderen 
jonger dan 12 jaar. En op het vlak van 
de promotie van een gezonde levensstijl 
(‘champion’) houdt Mars zich bewust op 
de achtergrond, maar sponsort bijvoor-
beeld wel sportevenementen.

Productsamenstelling
Verbetering van de productsamenstelling 
(‘content’) vormt een belangrijk onder-
deel van de voedingskundige activiteiten 
(figuur 1). Mars spreekt van een renova-
tieprogramma omdat aan de kwaliteit 
en smaak van de producten niets mag 
veranderen. De Mars-producten zijn al 
langere tijd vrijwel transvetzuurvrij. De 
kunstmatige kleur- en smaakstoffen zijn 

vervangen door natuurlijke alternatieven. 
Voor de repen ging het vooral om de ver-
vanging van ethylvanille door natuurlijk 
vanille. “Een op een vervanging heeft 
consequenties en het vraagt R&D-werk 
om de oorspronkelijke smaak te handha-
ven”, aldus Ransdorp.
Voor Mars-producten als M&M’s, waar 
het ging om vervanging van kleurstof-
fen, was nog veel meer onderzoekswerk 
nodig. “De Southhampton-studie heeft 
een directe impact gehad. We hebben 
veel onderzoek verricht om bijvoorbeeld 
de gele kleurstof E 104, quinoline yellow, 
te vervangen. Na lang zoeken vonden we 
een goed alternatief in curcumine, een 
natuurlijk pigment afkomstig van de kur-
kumawortel, een Aziatische specerij.”
Ook voor conserveermiddelen werd 
gezocht naar natuurlijke alternatieven. 
“Neem zwaveldioxide, dat voorkomt dat 
de glucosesiroop bruin kleurt. In produc-
ten waar geen bruine kleur gewenst is, 
kunnen we dat natuurlijk niet hebben. 
Hier lag de oplossing vooral in het finetu-
nen van de procescondities door zuurstof 
weg te halen. Tevens heeft glucosesiroop 
tegenwoordig veel minder tijd om te 
verkleuren doordat het nu binnen twee 
dagen wordt verwerkt. Voorheen was 
opslag tot een aantal weken mogelijk.”

Verzadigde vetten
De laatste verbetering op het gebied van 
productsamenstelling kondigde Mars 
Nederland onlangs aan: vermindering 
van het gehalte aan verzadigde vetten. 
Een Mars-reep van 51 gram bevat nu 4,8 
gram verzadigd vet. Dat was 5,9 gram. 
Belangrijke overweging voor Mars om 
de R&D-inspanning hierop te richten 
was dat verzadigde vetten zowel voor 
consumenten als voedingsinstanties een 
belangrijk item vormen (figuur 2). In 

Mars Nederland wil in het zoetwarensegment voorop lopen door een zo verantwoord mogelijk 

product te brengen. Tegelijkertijd is het uitgangspunt dat chocoladeproducten er zijn om van 

te genieten. Een toelichting op de strategie van deze chocoladeproducent die gericht is op het 

verbeteren van de voedingswaarde van de bestaande producten, zonder concessies te doen aan 

smaak en kwaliteit. 

Voedingswaarde verbeteren, smaak behouden

Gezonde renovatie van Mars

Productielijn van miniatuurtjes, het kleinste Mars-reepje in de productrange.
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vijf jaar werden in deze ontwikkeling 10 
miljoen dollar en 40.000 manuren geïn-
vesteerd. Volgens Mars verdwijnt met 
de renovatie jaarlijks 140 ton verzadigde 
vetten uit het voedingspatroon van de 
Nederlanders.
Mars heeft de reductie in verzadigde vet-
ten bereikt door in de vulling van Mars 
en Snickers de palmvetten te vervangen 
door zonnebloemolie. Het verzadigd 
vetgehalte van bijvoorbeeld de karamel 
in een Mars-reep is nu 4% en was 10%. 
Deze vermindering is bereikt door de 
kwaliteit van de vetten te verbeteren, niet 
door het vetgehalte te verlagen. 

Technologische vraagstukken
Technologisch lag er een uitdaging. 
“Vetten zijn extreem functioneel in zoet-
waren. Ze zorgen voor textuur, smelt-
gedrag, mondgevoel en zijn bovenal 
smaakdrager. De uitdaging was dan ook 
om “een olie zich te laten gedragen als 
een vast vet”, vertelt Ransdorp. Zo zijn er 
bijvoorbeeld studies gedaan naar het dis-
persiegedrag van vet in de verschillende 
productbestanddelen. Daarbij moest ook 
het effect op de houdbaarheid worden 
meegenomen, aangezien de gezondere 
onverzadigde vetzuren sneller oxideren 
dan de verzadigde vetten. Dit probleem 
is ondervangen door relatief stabiele 
onverzadigde vetzuren te gebruiken. Die 
zijn aanwezig in onder andere zonne-
bloemolie.
De overgang op de vloeibare olie vroeg 
om aanpassingen van het productiepro-
ces. Een voorbeeld: Mars legt bij opslag 
van de olie een deken van stikstof boven-
op de tanks om oxidatie te voorkomen.
Gebruik van zonnebloemolie vergt vooral 
een uiterst nauwkeurige afstelling van 
het proces, waardoor de juiste kristallisa-
tiesnelheden worden bereikt. “Uiteinde-
lijk moest massaproductie mogelijk zijn 
in een efficiënt proces”, aldus Ransdorp.
Voor Twix is de vervanging nog in ontwik-
keling. Hier gaat het om het vet in de 
biscuit. Op korte termijn gaat dit lukken, 
verwacht de R&D-man, zoals het ook bij 
Balisto is gelukt. Binnenkort wordt de 
gerenoveerde Balisto-variant gelanceerd.

Chocolade onveranderd
De chocolade van de Mars-producten 
bleef onveranderd en bevat circa 20% 
verzadigd vet. “Reden hiervoor is de 
Europese Chocoladerichtlijn”, licht 
Ransdorp toe. “Melkchocolade dient 
minimaal 25% vet te bevatten en de toe-
gestane vettypes hebben alle een gehalte 

aan verzadigde vetten tussen de 60 en 
70%. Kortom, we kunnen niets met het 
vettype doen.”
Bij Mars Nederland leidt dit tot enige 
frustratie. “We zijn in staat chocolade 
met een lager gehalte aan verzadigde 
vetten of vet goed te laten smaken. Dan 
mag het echter geen chocolade meer 
heten en ons uitgangspunt is om choco-
ladeproducten te maken.”

Minder vet dan concurrentie
De Mars-chocolade bevat minder vet 
dan de chocolade van de concurrenten, 
vertelt Ransdorp. “Historisch gezien een 
belangrijk onderwerp in R&D. Toen we 
startten met het programma voor verbe-
tering van de voedingswaarde, bevatten 
onze producten over het algemeen al 
minder vet, verzadigd vet en energie dan 
die van onze concurrentie.”

Minder suiker
Bij het verbeteren van de voedingswaarde 
via suikerreductie stuit Mars ook op de 

wet. “8 tot 10% minder suiker is mogelijk 
zonder dat consumenten hier wat van 
merken”, vertelt Ransdorp. De wetgever 
staat echter pas bij een suikerreductie 
van 30% een claim toe. “In het renova-
tietraject is een claim onmogelijk. Dertig 
procent reductie met smaakbehoud is 
geen haalbare kaart. Dat kan alleen als 
je over innovatie spreekt: een compleet 
ander product.” Toch staat energiere-
ductie op het R&D-programma voor 2011 
en de jaren er na. “Een grote uitdaging”, 
zo meent Ransdorp. “Via suiker- en 
vetvervanging kunnen we de calorische 
inhoud van de Mars-producten verlagen, 
met 10%. Daar staat echter een toename 
van de grondstofkosten van 30 tot 40% 
tegenover. Altijd zal er bij deze vorm van 
‘renovatie’ immers wat grondstoffen 
betreft overgeschakeld moeten worden 
van een commodity naar een speciality.” 
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Figuur 2. Belangrijke gezondheidsitems voor instanties en consumenten.

Figuur 1. Renovatieprogramma van Mars gericht op verbetering van de voedingswaarde van 
de producten.

Belangrijkste instanties

Allergieclaims
bijv. tarwe/pinda/glutenvrij

Zonnebloemolie/
olijfolie

‘Ambachtelijk’

Gezondheids-
bevorderend

bijv. antioxidanten,
probiotica

Vitamines &
mineralen

Geen E-nummers

Etnische claims
bijv. Halal, Kosher

‘Natuurlijke’ suiker
bijv. biet- of rietsuiker

Familierecepten
100% natuurlijk

40% minder
verzadigd vet

Vetreductie

Duidelijke informatie

30% minder
calorieën

Suikerreductie
Reductie transvet

met 97%

Fair Trade Duurzame
landbouwCacaokwaliteit

Kwaliteitscontrole
Vrij van kunstmatige
kleurstoffen, aroma’s

en conserveermiddelen

C
o

n
su

m
en

ten

+

+
_

_

Natuurlijke
processen, bijv. GMO-

vrij of biologisch

Reductie
Transvetten

Aanpassing
gewicht
repen

Geen
kunstmatige

toevoegingen

Dagelijks
Voedings-
richtlijn

Verminderde
Verzadigde

Vetten

Energie

2002

2006 - 2008

2008 - 2009

2010+

2011+

✔
✔

✔
✔ ✔

VMT_016-017.indd   17 02-11-2010   10:19:29


