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Ingrediënt & Product

Voor innovatie in de zuivelsector worden 
de kaders waarbinnen moet worden 
gewerkt bepaald door grondstofprijzen, 
prijsdruk op melk, kaas en boter en door 
niet opgestelde of afgeronde regel-
geving. De uiteindelijke ‘go/no go’ is 
daardoor afhankelijk van vele factoren. 
De kunst lijkt het maken van de juiste en 
passende keuze.

Van basic naar ‘extra value’
De algemene trend voor 2011, waarbij 
innovaties vooral worden gepositioneerd 
om de meerwaarde - ‘extra value’ - die ze 
bieden, geldt ook voor de zuivelcategorie, 
zo concludeert Innova Market Insights. 
Voorbeelden hiervan zijn producten met 
een premium en onderscheidende verpak-
king, functionele zuiveldranken,

pa nieuwe producten worden geïntrodu-
ceerd. In de Europese landen is een ver-
scheidenheid aan zuivelproducten een 
belangrijke component  van het dagelijk-
se voedingspatroon.  60% van de wereld-
wijde zuivelinnovaties komt in Europa op 
de markt. In de VS is dit slechts 13% en in 
Azië 10%.

Focus op gezondheid
Kenmerkend voor veel zuivelproducten 
op basis van melk is de intrinsieke 
gezondheidswaarde en het natuurlijke 
imago. Dit geldt vooral voor melkdran-
ken, yoghurt en sommige kaassoorten. 
Voor producten als boter en gele vetten 
geldt dit niet altijd. In deze subcategorie 
streeft men doorgaans naar het ontwik-
kelen van gezondere opties en toevoe-
ging van ingrediënten met een bewezen 

Ook in de zuivelsector is innoveren noodzakelijk om onderschei-

dend te blijven. Is het niet op productniveau, dan op marke-

tingattribuut of doelgroep. Een onderscheidende verpakking of 

(gezondheids)claim kan eveneens het verschil maken. De trend 

is meerwaarde bieden. De focus ligt daarbij op gezondheid.

Gezondheid focus voor
zuivelintroducties

Voorbeelden van recent geïntroduceerde 
zuivelproducten.

Actieve gezondheidspositionering: produc-
ten die een toegeschreven gezondheidsbe-
vorderend effect hebben of waarin ingredi-
enten gebruikt worden die in relatie staan 
met een gezondheids bevorderend effect. 
Voorbeelden zijn:
– Calcium, voedingsvezel, ijzer en eiwit toe-

gevoegd
– Gezonde botten
– DHA
– Energie/alertheid
– Hartgezondheid
– Immuniteit
– Omega-3
– Tegen veroudering/gezond ouder worden
– Spijsvertering/darmflora
– Verrijkt met vitamines/mineralen
– Gewichtsbeheersing
– Functioneel (niet gespecificeerd).

Passieve gezondheidspositionering: produc-
ten waarbij een bepaald nutriënt of ingredi-
ent ontbreekt of (daarnaast) een niet direct 
toegeschreven gezondheidsbevorderend 
effect hebben, maar wel in relatie staat met 
gezondheid. Voorbeelden zijn:
– Allergie
– Antioxidanten
– Lactose- of glutenvrij
– Diabetici
– Laagcalorisch, laag cholesterol-, zout-, 

suiker- of vetgehalte, lage GI
– Geen additieven/conserveermiddelen
– Natuurlijk
– Biologisch

Passief en actief

premiumyoghurt en desserts, gemaks-
producten in het kaasassortiment, low fat-
varianten en functionele smeerbare boter 
en gele vetten. Ook binnen de huismer-
kenrange is de omschakeling naar het
bieden van meerwaarde zichtbaar.

Meer en vooral in Europa
Ondanks de aanhoudende zorgelijke
economische situatie en prijsstijgingen 
blijft het aantal innovaties binnen de
zuivelcategorie groeien (zie figuur 1). In de 
laatste 12 maanden (tot en met mei 2011) 
werden ongeveer 9,5% meer product-
introducties opgenomen in de Innova 
Database dan het jaar ervoor. Het totaal 
aantal introducties in voedingsmiddelen 
en dranken vertoonde een groei van 7,5%.
Het is geen verrassing dat vooral in Euro-
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gezondheidsbevorderend effect. Gege-
vens uit de Innova Database bevestigen 
de gezondheidsfocus. In de 12 maanden 
tot en met mei 2011 werd 60% van de 
nieuwe producten -  (exclusief de ijscate-
gorie) in de zuivelcategorie geïntrodu-
ceerd op basis van een gezondheidsa-
spect. Het overgrote deel hiervan, 90%, 
betrof een gezondheidspositionering. 
Over heel 2009 waren dit 12.242 produc-
ten en in 2010 13.352. Daarbij ging het 
vooral om een passieve gezondheidsposi-
tionering. Voorbeelden daarvan zijn pro-
ducten met een laag vetgehalte, suiker-
vrij, natuurlijk enzovoorts (zie kader). 
Een kwart van deze producten had een 
actieve positionering, wat betekent dat 
ze een actieve en passieve gezondheids-
claim bevatten. Van actieve positionering 
is sprake bij producten waaraan vitami-
nen en/of mineralen of bijvoorbeeld 
calcium zijn toegevoegd, functional 
foods of een positionering specifiek 
toegespitst op een bepaald gezondheid-
effect zoals immuniteit of hart en vaat-
ziekten (cholesterolverlagend, goed voor 
bloedvaten). 

Verlaagd vetgehalte populair
De meest voorkomende gezondheids-
positioneringen zijn zonder twijfel de 
passieve positionering gebaseerd op het 
verlaagd vetgehalte. Bijna eenderde van 
alle introducties in de zuivelcategorie 
bevatten een claim op de verpakking als 
laag vetgehalte of verlaagd in vetgehalte. 
Het is voor consumenten ook een van de 
belangrijkste redenen om deze produc-
ten te kiezen. 
Verder gaat het bij de passieve gezond-
heidspositionering volgens de Innova 
database bij bijna 11,5% van de introduc-

ties om producten zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen of conserveer-
middelen. Daarnaast is 7% gepositio-
neerd als natuurlijk. Samen bevat daar-
mee meer dan 16% van de productintro-
ducties beide of een van deze claims op 
de verpakking.

Functionele zuivel
De functionele zuivelproducten krijgen in 
de Innova database een actieve gezond-
heidspositionering toegekend door de 
claims die de producent op de verpak-
king communiceert (zie figuur 2). De 
subcategorieën yoghurt en zuiveldranken 
nemen in deze categorie van producten 
met 40% het voortouw in de laatste 12 
maanden (tot en met mei 2011). 
Bij de claims ligt de focus op verbetering 
van de spijsvertering en/of darmflora, wat 
voornamelijk wordt bereikt door het toe-
voegen van pre- en probiotica. 
Misschien niet verrassend, maar wel een 
feit is dat claims die betrekking hebben 
op toevoeging van calcium vaker zijn te 
vinden in de zuivelcategorie dan in ande-
re voedingsmiddelen- of drankencatego-
rieën. Het aandeel positioneringen 
specifiek gericht op hart en vaatziekten, 
bloeddruk of  een cholesterolverlagend 
effect ligt lager. Wel komen er op dit 
gebied nieuwe mogelijkheden door 
toevoeging van plantensterolen voor een 
cholersterolverlagend effect of de ver- 
rijking met kalium of omega-3, hetgeen 
bevorderlijk is voor een gezonde bloed-
druk.

Volop kansen
Alhoewel de focus ligt op verbeterde 
spijsvertering/darmflora, een choleste-
rolverlagend effect en gezonde botten, is 

er een reeks andere gezondheidsclaims 
die in de zuivelcategorie worden 
gebruikt. Afgelopen jaren hebben ook 
het immuunsysteem, gewichtscontrole  
en verzadiging, anti-aging, beauty en 
mentale gezondheid veel aandacht 
gekregen. En ondanks de economische 
situatie - die consumenten op de porte-
monnee laat letten - en de discussie rond 
de (claims)regelgeving lijkt het poten-
tieel voor functionele zuivel groter dan 
ooit. Toenemende behoefte aan produc-
ten die passen in een gezondere levens-
stijl, de vergrijzing en meer kennis van de 
relatie tussen voeding en gezondheid zijn 
daarvoor belangrijke oorzaken.

Gezondheid focus voor 
zuivelintroducties
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VMT belicht regelmatig producttrends op basis 
van een analyse uit de Innova Database. In de 
Innova Database zijn de wereldwijde product-
introducties samengebracht. De database bevat 
productfoto’s, fabrikant- en merknaam en een 
complete ingrediëntenlijst. Er zijn mogelijk-
heden voor onder meer trendanalyses, down-
loaden van trendrapportages van productcate-
gorieën en e-alerts om online de mondiale ont-
wikkelingen in productvernieuwing te volgen.
• www.innovadatabase.com.

Innova Database

Figuur 1. Aandeel van de wereldwijde productintroducties in de cate-
gorie zuivelproducten (periode van 12 maanden tot en met mei 2011). 
Bron: Innova Market Insights.

Figuur 2. Aantal productintroducties wereldwijd in de zuivelcategorie 
op de belangrijkste (top 10) actieve gezondheidspositioneringen 
(2009 versus 2010). Bron: Innova Market Insights.
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