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Ingrediënt & Product

Bij de consument groeit het bewustzijn 
dat lichamelijke beweging en een gezon-
de levensstijl noodzakelijk zijn. Dit besef, 
maar vooral de combinatie met de 
gejaagde levensstijl waarin er juist min-
der tijd is voor sporten en beweging, 
creëert een markt voor zogenoemde life-
style producten.

Alternatief voor regulier
De markt voor sport- en energieproduc-
ten wordt gedomineerd door sportdran-
ken met bekende merken als Aquarius, 
Isostar en AA drink. Sportdranken werden 
aanvankelijk ontwikkeld en gepositio-
neerd voor sporters en atleten om voor, 
tijdens of na de inspanning te nuttigen. 
Momenteel zijn innovaties bestemd voor 
een bredere doelgroep. Als gevolg hier-

van verschuift de categorie energie- en 
sportdranken naar een gangbaar alterna-
tief voor de reguliere frisdranken. Enkele 
voorbeelden zijn Pepsi Max Cola met 
Ginseng als toevoeging en de range 
Drink Neuro met producten als Sports, 
Bliss, Aqua, Sun, Sleep, Sonic en Gasm 
voor elk een ander gebruiksmoment.

Graanproducten als sportvoeding
Steeds meer worden er in de categorie 
sport- en energieproducten ook sportre-
pen en snacks geïntroduceerd. Deze pro-
ducten claimen eveneens energie, herstel 
of alertheid te leveren. Volgens een ana-
lyse uit de Innova Database bestond het 
aantal productintroducties in de catego-
rie sport- en energieproducten in 2010 
voor 44,3% uit sport- en energiedranken, 

27,5% betrof energierepen en overige 
graanproducten. Figuur 1 toont de overi-
ge type producten in de categorie.
Graanproducten zijn een opkomende 

productgroep voor on-the-go snacking, een 
trend die vanuit de Verenigde Staten 
overwaait naar Europa. Producten uit 
deze categorie bestaan hoofdzakelijk uit 
granen, vezels en eiwitten. Energierepen 

Alhoewel sportdranken de markt van sport- en energieproducten domineren, worden er 

wereldwijd steeds meer producten binnen deze categorie geïntroduceerd. Een analyse vanuit de 

Innova Database toont producten als sportrepen en -snacks. Specifieke claims en specifieke 

toevoegingen zorgen voor een gezond productimago en maken dat de categorie sport- en 

energieproducten zich verder ontwikkelt.

Sportvoeding meer dan 
alleen sportdranken

Voorbeelden van productintroducties in de categorie sport- en energieproducten. 

Snickers Marathon energiereep.

Pepsi Max koolzuur-
houdende cola met 
ginseng.

Lucozade energie-
drank, koolzuurhou-
dend glucosedrank-
je met zwartebesa-
roma. 

Minute Maid Natural 
Energy, sapje met 
aardbeien/kiwi-aro-
ma.

V2O Active Water, 
met kiwi- en aard-
beienaroma. 

Sport-Energy Aqua 
Lemon, sportdrank. 

AA Drink Pro Energy 
After Activity Drink, 
fruit.

PowerBar Strawberry & Cran-
berry Natural Energy Bar.

Balance Bar Gold, met lemon 
meringue crunch.  

Gainomax energiereep, een 
yoghurt/mueslireep met fram-
boosaroma. 

‘De functionele sportwater-
varianten om dehydratie tegen 
te gaan, zijn in opkomst’
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fieke functionaliteit: 
– verbeterde energie
– verbeterde hydratatie
– verbeterd herstel
– verzadiging

3.  Voedingsstoffen verminderd of 
 verwijderd:

– zout/natrium
– vetten
– suikers
– transvetten
– kunstmatige kleur- en smaakstof-

fen  
– koolhydraten
– glycemische index (laag)

spreken specifieke doelgroepen aan en 
door specifieke toevoegingen onder-
scheiden producenten zich van de con-
currentie. 
Zo zijn de functionele sportwatervarian-
ten om dehydratie tegen te gaan in 
opkomst. Voor dit doel worden ingre-
diënten toegevoegd als L-carnitine, wei-
eiwit, vitamines, mineralen, aminozuren 
en glucosamine. Soja-eiwit, groene 
thee(extract) en kokoswater hebben als 
basisingrediënten voor natuurlijke hydra-
tatie potentie binnen de categorie sport-
dranken.
Natuurlijke ingrediënten, zero calorie-al-
ternatieven en specifieke claims zorgen 
voor een meer gezond productimago van 
sportvoeding. Volgens een analyse uit de 
Innova Database werden er in 2010 536 
sportproducten geïntroduceerd op basis 
van claims als energie en alertheid. Daar-
naast is er een groeiende positionering 
van sportvoeding met herstelclaims 
(figuur 2).

Extra of minder/niet
Om het gezondheidsimago en het speci-
fieke effect van sportvoeding te onder-
bouwen, voegen producenten verschil-
lende ingrediënten toe of worden voe-
dingsstoffen juist verminderd of 
verwijderd:
1. Voedingsstoffen extra toegevoegd:

– vitamines en mineralen
– vezels
– antioxidanten
– aminozuren
– creatine
– carnitine
– glucosamine
– eiwitten

2. Ingrediënten toegevoegd voor speci-

bevatten verder ingrediënten als:
– melkeiwitisolaat en calciumcaseïnaat;
– wei-eiwitconcentraat of -isolaat;
– soja-eiwitisolaat of L-carnitine;
– inuline, glutamine of taurine.

Claims en strategieën
De verwachting is dat sport- en energie-
producten zich in de toekomst verder 
ontwikkelen, met proposities en formules 
die geschikt zijn voor gebruik tijdens of 
na lichamelijke inspanning. Deze claims 
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Topingrediënten in dranken:
– L-carnitine 
– wei-eiwit
– vitamine- en mineraalverrijking
– aminozuren
– glucosamine en chondroitine 
– opkomend ingrediënt: soja-eiwit

Topingrediënten in sportrepen:
– eiwit: melkeiwitisolaat, calciumcaseïnaat, 

wei-eiwitconcentraat of -isolaat, soja-
eiwitisolaat

– L-carnitine
– creatine
– inuline
– glutamine 
– taurine

Topingrediënten in prestatieverbeteraars:
– antioxidanten
– BCAA’s (‘branched chain amino acids’, vertak-

te-keten aminozuren)
– caffeïne
– elektrolieten
– triglyceriden met gemiddelde ketenlengte
– chroom
– ginseng

Ingrediëntentop in sportvoeding 

VMT belicht regelmatig producttrends op basis 
van een analyse uit de Innova Database (www.
innovadatabase.com). In de Innova Database 
zijn de wereldwijde productintroducties samen-
gebracht. De database bevat productfoto’s, 
fabrikant- en merknaam en een complete ingre-
diëntenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder 
meer trendanalyses, downloaden van trendrap-
portages van productcategorieën en e-alerts om 
online de mondiale ontwikkelingen in product-
vernieuwing te volgen.

Innova Database 

Figuur 1.  Mondiale productintroducties in de categorie sport- en 
energieproducten in 2010. Bron: Innova Market Insights.

Figuur 2.  Positionering van nieuwe sportproducten in 2010. Bron: 
Innova Market Insights.
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