
vmt | 13 mei 2011 | nr 1132

Marketing & Consument

Levensmiddelentechnoloog Piet Haasen, 
sinds zestien jaar aan het werk in de 
Edese vruchtensapfabriek: “Het begint 
allemaal bij het fruit.” Dat Het beste onder 
de zon, sinds jaar en dag de slagzin van 
Appelsientje, geen loze kreet is, onder-
bouwt hij. “Ik ga mee met onze inkopers 
en kwaliteitsdienst naar de telers om te 
auditen, bijvoorbeeld naar Brazilië waar 
veel van onze sinaasappels vandaan 
komen. We gaan naar de boomgaarden 
en kijken naar de fruitzetting. Dat vertelt 

ons al waar we op moeten letten. Vervol-
gens proeven we de batches door die 
voor ons geproduceerd zijn.” Haasen 
spreekt over fruit en sap, zoals een som-
melier spreekt over druiven en wijn. En 
inderdaad, hij proeft waar een sinaas-
appel of appel die het sap leverde, 
vandaan komt.

Nog net vloeibaar
Het fruit wordt binnen 24 uur nadat het 
met de hand geplukt is, geperst, gecon-

centreerd en ingevroren. Het blijft 
gekoeld op -10˚C, nog net vloeibaar. 
“Hebben we het beste fruit in huis, dan is 
het zaak de kwaliteit en smaak zo goed 
mogelijk te bewaren. Dat wil zeggen: zo 
mild mogelijk behandelen. De proces-
technologen kijken naar het proces, wij 
houden steeds het product in de gaten.”
Smaak en geur, proeven en ruiken staan 
centraal. Voordat de productie in Ede van 
start kan gaan, wordt het fruit opnieuw 
geproefd door een panel. Fries-

Appelsientje is sinds de introductie in 1973 een succes op de Nederlandse en Belgische markt. Het 

duurzame succes heeft het merk te danken aan innovatief vermogen en kennis van fruit en smaak. 

Dat vernieuwing en alles weten over fruit en smaak dé succesfactoren zijn van Appelsientje, is de 

overtuiging van Hein Raijmakers, marketingdirecteur, en Piet Haasen, manager R&D Fruitbased, 

van FrieslandCampina Benelux. Zij geven in het kantoor van R&D in Ede hun visie op de factoren 

die het verschil maken. 

Voorsprong van de first mover 

Inzicht in smaak
stuurt innovatie

Deze serie gaat over producten die 
bewezen succesvol en innovatief 

zijn. Wat is hun geheim? Ditmaal 
Appelsientje van FrieslandCampina.  

Foto: C
ornelie van D

ijk

Pakken Appelsientje Mild op de lijn in Ede. 
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landCampina beschikt in Ede over meer-
dere panels. Ze beoordelen grondstoffen 
en gereed product en bewaken de 
kwaliteit. Een eigen, getraind sensorisch 
panel beschrijft de eigenschappen van de 
sappen objectief. De panelleden kijken 
onder meer naar de kleur en de hoeveel-
heid cellen (vezels), ze ruiken en proeven 
de ‘versnoten’ en de ‘schilligheid’. Hun 
beschrijving, gekoppeld aan de uitkom-
sten van onderzoek naar de consumen-
tenvoorkeuren, levert essentiële infor-
matie op over de richting waarin succes-
volle nieuwe en vernieuwde producten 
kunnen worden ontwikkeld. “Je kent de 
voorkeuren van de consumenten, weet 
welke eigenschappen een product moet 
hebben en hoe je die aan het nieuwe 
product meegeeft”, aldus Haasen.

First mover
Daarmee komen we bij de inno-
vatiekracht, die Raijmakers, sinds okto-
ber bij Fruitbased verantwoordelijk voor 
de merken, de tweede factor in het suc-
ces noemt. “Appelsientje van Riedel was 
de eerste die sinaasappelsap in een pak 
deed, in een tijd dat sinaasappels nog 
niet het jaar rond verkrijgbaar waren. Dat 
was nieuw. Vijftien sinaasappels in een 
pak en de consument kon de citruspers 
in de kast laten staan. Met die innovatie 
nam Appelsientje een belangrijke voor-
sprong en verwierf het voordeel van de 
first mover, zoals geloofwaardigheid bij de 
consument.”
Die voorsprong is niet zomaar voor altijd. 
Appelsientje is in het houdbare sap 
marktleider en ondervindt tegenwoordig 
sterke concurrentie van de huismerksap-
pen. Het huismerkaandeel in sap ligt in 
Nederland ruim boven de 30%. Appel-
sientje zette in 2010, volgens cijfers van 
IRI Symphony, €70,8 miljoen om, tegen-
over €78,3 miljoen in 2009. In de 
merkentop-100 van Symphony IRI daalde 
het merk van plaats 27 naar plaats 33.
Raijmakers: “De Nederlandse markt voor 
houdbaar sap is stabiel tot licht 
krimpend. Appelsientje weet daarin aan-
deel te houden of zelfs te versterken door 
een breed assortiment en vernieuwing. 
Een goed voorbeeld is Appelsientje Mild, 
dat we in 2006 hebben geïntroduceerd. 
Dat is een groot succes geworden, een 
tweede basis. Mild was mogelijk door de 
kennis van consument en smaak bij 
Fries landCampina in Ede. Wij konden het 
bovendien direct in een ruim assortiment 
brengen, dankzij het feit dat we – weder-
om – first mover zijn.”

Line extensies
Appelsientje komt geregeld met (iets) 
nieuws. Voorbeelden zijn Groeifruit en de 
overstap op duurzaam FSC-verpakkings-
karton. Dit jaar nog kwam Multi Vita-
mientje, een andere line extensie, met 
twee varianten. Met een gestage reeks 
nieuwe producten weet Appelsientje de 
aandacht op het merk te vestigen. Dat 
doen ze goed, aldus merkdeskundige Rik 
Riezebos van Brand Capital. “Niet alle 
extensies kunnen een succes zijn, maar 
het effect van de innovaties is dat je het 
merk in het bewustzijn van de consument 
houdt.”
De aandacht trok Appelsientje ook met 
Appelsientje Hollands Fruit waaraan 
geen fruit uit Holland te pas kwam. Dat 
zorgde namelijk voor kritiek van het con-
sumentenprogramma Kassa. Bij die naam 
ging het om de smaak, aldus Haasen. 
Niet om de herkomst. “De Nederlandse 
fruitteler werkt voor de markt voor vers 
fruit en bovendien zouden we nooit vol-
doende volume kunnen inkopen in 
Ne derland. Vandaar dat we ook appels 
en peren uit het buitenland moeten 
halen, al zitten we hier vlakbij de Betuwe. 
Om eventuele verwarring bij consument-
en te voorkomen, hebben we inmiddels 
wel de naam aangepast in ‘Appel-Peer’.”

Arbeidsomstandigheden
Ondertussen heeft een commissie van 
Europarlementariërs de Europese sap-
productie onder de loep gelegd en vast-
gesteld dat de EU als grootste sapfruit-
importeur eisen zou moeten stellen aan 
de sociale en arbeidsomstandigheden in 
de teelt elders op de wereld.
Bovendien zou meer van het sapfruit van 
dichterbij moeten worden gehaald. Fries-
land Campina heeft ambitieuze 
duurzaam heidsdoelen gesteld. Zou 
Appelsientje niet ook duurzame normen 
moeten hanteren, bijvoorbeeld als er 
grondstoffen worden ingekocht? 
Raijmakers: “Wij stellen al strenge eisen 
en proberen verdere verbeteringen in 
samenwerking met onze partners in de 
keten te bereiken. Dat geldt voor een  
verbetering van de kwaliteit van het fruit, 
waarvoor wij veel kennis inbrengen, die 
de telers kunnen gebruiken. Dat geldt 
ook voor de omstandigheden daar. De 
bedrijven waarmee wij samenwerken zijn 
gecertificeerd en worden geaudit. Wij 
vinden het verder belangrijk om de  
consument eerlijk te informeren en 
transpa rant te zijn.”

Beide lekker
Naast het kantoor van R&D is de test-
ruimte voor de sensorische panels. Met 
de bekende witte cabines en de pc’s voor 
de invoer van de testdata. VMT mag twee 
varianten sinaasappelsap beoordelen op 
een aantal punten. Gelukkig blijft 

geheim wat de uitkomst was, maar 
duidelijk is dat proeven een bijzondere, 
slechts deels te trainen vaardigheid is. 
Ook met meer training was het heel 
moei lijk gebleven een objectief onder-
scheid te maken tussen de reguliere en 
milde sinaasappelsap van Appelsientje. 
Lekker waren ze allebei.

Hans Reichart
H. Reichart is hoofdredacteur van FoodPress en freelance 

journalist

‘Appelsientje van Riedel was de 
eerste die sinaasappelsap in 
een pak deed’

Volgens AJIN European Fruit Juice Association is 
Nederland het derde sapland van de EU, met 
een consumptie van gemiddeld 29,1 liter per 
hoofd van de bevol king. In 2009 daalde het 
volume van merksappen in Europa met 6,1% en 
groei de dat van de huismerksappen met 4,0%. 
Ook in Nederland wint het huismerk voortdu-
rend aan kracht in het sappenschap. 

Nederland sapland

Sinaasappelbomen in Brazilië, het land waar Fruitbased 
van FrieslandCampina de meeste van zijn sapsinaas
appels inkoopt. 
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