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Ingrediënt & Product

Wanneer het voorjaar begint en de 
zomerse dagen zich aandienen, is er een 
toename te zien in het aantal nieuwe 
ijsproducten en -concepten in de 
schappen van de supermarkten. 
Seizoensveranderingen en het weer zijn 

belangrijke factoren voor de 
omzetresultaten van de ijsmarkt. 
Ondanks of juist misschien door deze 

oncontroleerbare factoren zijn er vele 
initiatieven om de ijsconsumptie te 
verhogen of op peil te houden.

Luxe en premium
Een trend die op wereldschaal zichtbaar 
is, is de stijgende populariteit van de luxe 
en premium (seizoens)assortimenten of 
snacks. Het aanbod van deze hoogwaar-
dige producten en ingrediënten heeft de 
consumentenvraag alleen maar doen 
toenemen. Blijkbaar wordt op een goede 
manier aan de wensen en verwachtingen 
van de consument voldaan.
De populaire ijssmaken vanille, chocola-
de en aardbei zijn omgedoopt in bena-
mingen met een meer premium en exclu-
sieve propositie. Hierbij valt te denken 

aan termen als ‘intens’, ‘temptation’ en 
‘sensations’.

Specifieke ingrediënten
Productintroducties onderscheiden zich 
door het gebruik van nieuwe technolo-
gieën bij de productie of juist door varia-
ties met complexe smaken, textuur en/of 
combinaties hiervan. Deze ontwikkelin-
gen zijn typerend voor de ‘extra value’-
producten.
Binnen de productcategorie ijs zijn er 
onbeperkte mogelijkheden voor innova-
tie door het gebruik van exotische ingre-
diënten en bijzondere, uitgesproken 
smakenvarianten. Fabrikanten hebben 
hier in de afgelopen jaren veel aandacht 
aan geschonken bij productontwikkeling. 

In de weersafhankelijke ijsmarkt blijft innovatie uiterst belangrijk. Ondanks de economische 

situatie en de stijgende prijzen van grondstoffen is er in deze productcategorie de trend om meer 

waarde toe te voegen aan innovaties. De ‘extra value’-producten, die zich kenmerken door intense 

smaken, exclusieve benamingen en premium marketingpositionering, verschijnen volgens Innova 

Market Insights en de Innova database steeds meer in het retailkanaal.

IJs steeds meer luxe en 
premium

‘Limited edition biedt een 
ideale gelegenheid om nieuwe 
variaties aan te bieden’

Häagen-Dazs Secret sensations. Magnum met chocolade 
uit Equador.

Bijzondere smaaksensatie van 
Ben & Jerry’s.

Vanilleijs met kersensaus en gede-
coreerd met bloemetjes van witte 
chocolade van Carte d’Or.

Limited editions onder 
Langnese-merk Cremis-
simo.

Mövenpick met druiven, port-
wijn en granaatappelsaus.

Knetterlollies van Jumbo.

Foto’s: Innova M
arket Insights

_VMT1819_FB   32 01-09-2011   13:58:38



vmt | 9 september 2011 | nr 18/19 33

Het gebruik van specifieke ingrediënten 
nam toe. Het ging daarbij om regionale, 
biologische, fairtrade of doelgroepspeci-
fieke ingrediënten, zoals traditionele of 
exotische likeuren voor volwassenen of  
de Jumbo knetterlollies voor kinderen. 

Limited edition
Een voorbeeld van de introductie van 
regiospecifieke ingrediënten in ijs is cho-
colade met een bepaalde herkomst. 
Doelgroepspecifiek werden producten 
ontwikkeld voor kinderen of juist voor 
volwassenen. Een voorbeeld van het laat-
ste zijn ijsproducten die alcohol bevatten 
en smaken hebben als ‘margarita’ of  
‘caipirinha’. 
Ook de trend van ‘limited edition’ biedt 
een ideale gelegenheid om nieuwe varia-
ties op de markt te brengen of een ande-
re smaakoptie aan te bieden naast het 
gangbare, traditionele assortiment.

Europa nummer 1
Op basis van de Innova Database steeg 
het aantal introducties binnen de ijs-
categorie in 2010 met 37% ten opzichte 
van het jaar 2009 (figuur 1). De meerder-
heid van de in 2010 geïntroduceerde  
producten (meer dan 80%), betreft ijs-
producten voor thuisgebruik, zoals des-
serts en snacks. De single-serve impuls-
producten (losse verpakte ijsproducten 
in foodservice en horeca, red.) vormen de 
overige 20%.
Europa staat wereldwijd op nummer 1 
met bijna 40% van het totaal aantal pro-
ductintroducties, gevolgd door de VS met 
ruim 30%. Opvallend omdat de con-
sumptie van ijs met meer dan 10 liter per 
hoofd van de bevolking per jaar in de VS 
veel hoger ligt dan in West-Europa  

(7 liter) en Oost-Europa (3 liter). De 
hoogste consumptie wereldwijd werd 
gemeten in Australië en Nieuw-Zeeland, 
met ongeveer 12 liter per hoofd van de 
bevolking per jaar. Toch tellen in deze 
landen slechts 5% van het aantal 
ijsproduct introducties. Deze matige  
activiteit is te verklaren vanuit het re la  -
tief gering aantal fabrikanten in deze  
kleinere landen.

IJs met bloemetjes van witte chocolade
De strijd om nieuwe en onderscheidende 
concepten uit te brengen, gaat onver-
minderd door. De markt wordt agressie-
ver en gedomineerd door minder, maar 
grotere marktspelers. Een overzicht van 
de recente lanceringen in de Innova 
Database laat introducties zien van Uni-
lever als Magnum Ecuador temptation of 
Ecuador and Ghana cocoa, waarbij de 
plantages worden gecertificeerd door 
Rainforest Alliance.
Eveneens brengt Unilever in verschillen-
de landen onder Carte d’Or-merk ‘Cherry 
blossom vanilla and cherry ice’, vanilleijs 
met kersensaus en gedecoreerd met 
bloemetjes van witte chocolade. Inmid-
dels is Carte d’Or voor desserts en thuis-
consumptie ver in de ontwikkeling met 
exotische smaakvarianten zoals Macada-
mia night, Cherry blossom of Peach 
magical sunset. In Duitsland loopt deze 
range onder Langnese merk Cremissimo 
met een grote verscheidenheid aan  
limited editions. 

Premium
Magnum gaat verder door op de trend 
van snacken met de ontwikkeling van 
Magnum mini’s: een superpremium-
range Magnum Premium ice cream bars 

op de Amerikaanse markt.  
Andere multinationals met premium-
merken, zoals Häagen-Dazs, introduce-
ren eveneens variaties. Een voorbeeld is 
‘Secret Sensations’, waarbij chocolade-
saus (10%) wordt omhuld door ijs en 
stukjes brownie (6%). 
Ben & Jerry’s breidt het assortiment uit 
met sprekende smaaksensaties. In maart 
kondigde Nestle’s Mövenpick zijn nieuwe 
seizoenssmaken voor 2011 aan. Het 
assortiment omvat nu limited editions als 
‘Crème traube Portwein’, met druiven, 
Portwijn en granaatappelsaus. 

Martijn Kesteloo
M. Kesteloo is marktanalist bij Innova Market Insights BV, 

026-3192006, martijn@innovami.com

Innova Database 

VMT belicht regelmatig producttrends op 
basis van een analyse uit de Innova Database. 
In de Innova Database zijn de wereldwijde 
productintroducties samengebracht. De data-
base bevat productfoto’s, fabrikant- en merk-
naam en een complete ingrediëntenlijst. Er 
zijn mogelijkheden voor onder meer trend-
analyses, downloaden van trendrapportages 
van productcategorieën en e-alerts om online 
de mondiale ontwikkelingen in productver-
nieuwing te volgen.
www.innovadatabase.com

Figuur 1.  Productpositionering van de introducties binnen de  
ijs categorie in West-Europa. Bron: Innova Market Insights.

Figuur 2. Ontwikkeling in smaken binnen de ijscategorie in West-
Europa. Weergegeven is het aantal productintroducties in de  
verschillende smaken in 2009 en 2010. Totaal aantal introducties: 
2009: 809 en 2010: 1.051. Bron: Innova Market Insights.
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