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Ingrediënt & Product
Thema: Textuur  

VSI, producent van dieet-, sport- en functionele repen, zal op de locatie in Leerdam 
begin 2012 een derde fabriek openen. Deze uitbreiding volgt op een eerdere 
uitbreiding in 2010, waarbij de productiecapaciteit steeg van 100 miljoen naar 150 
miljoen repen per jaar. De nieuwe uitbreiding moet de jaarlijkse productie verhogen 
naar 250 tot 300 miljoen repen. Deze investering moet de internationale positie van 
het bedrijf versterken. 

Producent van gezondheidsrepen VSI breidt capaciteit productie uit

Dieetreep mag ook 
lekker zijn

Foto: Judith RoversDrie dubbellaagsrepen met een 
aardbeienfruitlaagje, een cara-
mellaagje en een fruitlaag.

Niets aan het pand doet vermoeden dat de oorsprong van VSI in 
de bakkerijwereld ligt. De overcapaciteit van de oven werd des-
tijds gebruikt om muesli te roosteren. Deze werkzaamheden 
lagen aan de basis van de huidige productie van repen. De keu-
ze voor de productie van gezonde repen was praktisch. Het 
bedrijf had geen productielijn voor snackrepen zoals knapperi-
ge fruitbiscuits en chocoladebars. Bovendien vroegen de toen-
malige klanten naar dieet- en sportrepen.                                       
In 2002 werd een nieuwe fabriek gebouwd vanwege een flinke 
groei in de consumptie van dit type repen. Ook werd de oor-
spronkelijke bakkerij verkocht. De strategie had impact op 
zowel de productie als de productontwikkeling. “De markt voor 
functionele repen kenmerkt zich door kleine productieruns”, 
legt Gerard Janssens, CEO van VSI, uit. “De productielijn moet 

daarom flexibel zijn, we moeten snel kunnen schakelen tussen 
verschillende producten zonder veel tijd kwijt te zijn aan 
schoonmaken. Dit vergt meer handen aan de lijn in vergelijking 
met een lijn voor snackrepen. Zulke lijnen zijn vergaand  
geautomatiseerd om de massaproductie aan te kunnen.”
De focus op dieetrepen vereist een stevige afdeling product-
ontwikkeling. Acht personen, allen levensmiddelentechnolo-
gen, zijn continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe recep-
turen. Janssens: “Onze klanten zijn goed in marketing en distri-
butie. Wij zijn goed in productontwikkeling en productie. 
Samen vormen we een bedrijfskolom.” VSI ontwikkelt alle repen  
specifiek voor de klant. Het bedrijf heeft zelf geen merk op de 
markt. “Dan doen we bewust. We willen niet concurreren met 
onze klanten.”
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Omslagartikel

Voedingswaarde
“Bij de ontwikkeling van de repen zijn de structuur, smaak en 
houdbaarheid erg belangrijk”, legt Henk Jan Neerhof, product 
development manager, uit. Wetgeving en de nutritionele waar-
de vormen het kader waarbinnen VSI repen ontwikkelt. “De 
samenstelling van een maaltijdvervangende reep  varieert per 
land. Verschillende lidstaten binnen de EG stellen andere eisen 
aan de verhouding vet, eiwit en het minimum aantal calorieën.” 
Wel geldt de Richtlijn 96/8/EG voor alle Europese lidstaten. Dit 
is een richtlijn inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in 
energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsver-
mindering. VSI houdt de verschillen per land bij, maar rekent 
op zijn klanten voor kennis over specifieke zaken betreffende de 
diverse markten.
De voedingswaarde is belangrijk voor de klanten van VSI en de 
vraag varieert enorm. “De een wil absoluut geen glucose, dex-
trose of andere koolhydraten in het product hebben. Het moet 
herkenbaar zijn voor de consument. De ander wil een zo tech-
nisch mogelijke reep met maltitol of erythritol. En weer een 
ander wil alleen maar biologische ingrediënten.” De repenpro-
ducent is gecertificeerd om biologische repen te produceren.

Smaak en textuur
Smaak wordt steeds belangrijker, merkt de productontwikke-
laar. “Vroeger zeiden klanten tegen ons dat dieetrepen niet lek-
ker hoefden te zijn. Dat wilde de consument niet. En voor 
bepaalde doelgroepen zoals bodybuilders is smaak zeker niet 
het allerbelangrijkste, die willen gewoon zoveel mogelijk eiwit 
consumeren.” Maar tijden veranderen en de klanten van VSI 
merkten dat de lekkere repen het best verkochten. Gelukkig 
bieden ingrediëntenleveranciers steeds beter smakende ingre-
diënten aan. “We kunnen nu neutraal smakend soja-eiwit-
isolaat inkopen. Dat was vroeger niet mogelijk. Bovendien zijn 
er meer en betere alternatieven beschikbaar voor de vervanging 
van suiker en vet.”
Hetzelfde verhaal geldt voor de textuur. Binnen de markt voor 
repen zijn er drie verschillende texturen mogelijk: crispy,  
nougat-achtig en ‘pasteus’. Om een crispy reep te krijgen met 
een hoog eiwitgehalte moeten de productontwikkelaars 
gebruik maken van specifieke hoogeiwitgranulaten en deze 
binden met eiwithoudende binders. 
Bij zowel smaak als textuur is het goed vertalen van de kennis 
over ingrediënten naar een industrieel proces een belangrijk 
aspect. 
De houdbaarheid is een andere belangrijke factor. “Lekker, 
direct na productie, is intussen geen probleem meer, maar hoe 
blijft een reep na een jaar ook nog lekker?” Dat is volgens Neer-
hof de uitdaging in repen met een hoog eiwitgehalte. De eiwit-
ten reageren met elkaar en met andere ingrediënten. Ook wor-
den repen droger na langere tijd te zijn opgeslagen vanwege de 
herverdeling van water en eventuele kristallisatie van aanwezige 
suikers of mineralen.

Hartige reep
De afdeling productontwikkeling is hard bezig geweest met de 
ontwikkeling van een hartige dieetreep. Neerhof legt uit dat 
deze ontwikkeling past binnen de trend experience. “We zitten 
met onze repen al in de trends convenience en gezondheid, 
maar consumenten zijn steeds op zoek naar nieuwe ervaringen, 
ze willen geregeld iets nieuws uitproberen.” VSI werkt de expe-
rience-trend uit door repen te ontwikkelen met een fruit- of 

caramellaag, door drie verschillende lagen te ontwikkelen en 
door te spelen met de textuur van de lagen, bijvoorbeeld een 
gellaag bovenop de eiwitlaag. 
De meest uitdagende ontwikkeling is om een hartige reep te 
ontwikkelen die afwijkt van de standaard ‘snackreep’. Neerhof: 
“De reden is dat de consument de snackreep associeert met 
zoet. Er moet visueel al een hartig element aan de reep zitten, 
zodat de consument bij de eerste kennismaking al een hartige 
smaak verwacht. Maar de combinatie van zoet en zout is een 
lastige. We hebben zoet nodig als ‘plakmiddel’, maar de combi-
natie van zoet en een pizzasmaak werkt niet”, verklaart Neer-
hof. “Bovendien zal het zout oplossen in de zoete binder, waar-

door het gemaskeerd wordt. Hierdoor zal de consument eerst 
een zoete reep proeven gevolgd door een zeer zoute nasmaak.” 
De productontwikkelaars zijn op zoek gegaan naar een andere 
manier van binden; andere verhoudingen, waardoor de smaken 
op een andere manier vrijkomen. En ze hebben gezocht naar 
herkenningspunten voor hartig die wel combineren met zoet, 
zoals nootjes. Ook de structuur van een hartige reep is van 
belang voor de acceptatie door de consument. Neerhof: “Hij 
associeert chewy niet met hartig, maar met oudbakken, bijvoor-
beeld taaie chips. Voor een hartige reep moet de textuur daar-
om altijd crispy zijn.” 

Proactief
De ontwikkeling van de hartige reep was een zogeheten proac-
tief project. Janssens: “Zeventig tot tachtig procent van onze 
projecten zijn reactief, in samenwerking met de klant. Bij pro-
actieve projecten werken we onafhankelijk van de klant, heb-
ben de productontwikkelaars veel meer vrijheid en veel meer 
ontwikkeltijd tot hun beschikking. Zulke projecten zijn kost-
baar, maar belangrijk voor de leidende positie van VSI in de 

Producent van gezondheidsrepen VSI breidt capaciteit productie uit

Dieetreep mag ook 
lekker zijn

‘De samenstelling van een 
maaltijdvervangende reep varieert  
per land’

Foto: Judith Rovers
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VSI breidt de productie uit, waardoor de jaarlijkse productie wordt 
verhoogd tot 250 tot 300 miljoen repen.
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kan de prijs oplopen tot €300 per kilogram”, legt Neerhof uit. 
De recepturen blijven het eigendom van VSI. “Dat is ons 
bestaansrecht”, aldus de directeur. “VSI levert per receptuur 
een productspecificatie aan met een uitgebreide ingrediënten-
declaratie, voedingswaarden- en allergenenlijst. De procespa-
rameters en de verwerking van de receptuur in het productie-
proces blijven geheim”, vult de productontwikkelaar aan. Het 
bedrijf ontwikkelt meer dan 1.200 recepturen per jaar. “Elk jaar 
introduceren we daadwerkelijk zo’n 120 nieuwe repen op de 
markt.” Grote markten zijn Engeland en Scandinavië, daarna 
volgt Italië. Nederland is niet heel groot, zeker niet voor functi-
onele repen. Een behoorlijk volume gaat richting Australië, 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika.

markt.” Neerhof legt uit dat VSI in het verleden al samen met 
een klant een hartige reep heeft proberen te ontwikkelen. “De 
eisen van de klant zijn in dat geval leidend. Daardoor zijn we 
beperkt in het gebruik van ingrediënten. Bovendien moet een 
nieuwe reep in een klantspecifiek project op de huidige appara-
tuur produceerbaar zijn.” 
Productontwikkeling werkt nauw samen met de afdelingen 
kwaliteit en verkoop. Samen met de kwaliteitsafdeling houden 
ze zich onder andere bezig met de wetgeving. Elk nieuw ingre-
diënt wordt getoetst door een commissie bestaande uit perso-
nen uit de afdelingen inkoop, kwaliteit en productontwikkeling. 
“We toetsen of de ingrediënten goed beschikbaar zijn qua 
logistiek. Bovendien is de prijs belangrijk. Daarnaast controle-
ren we op wetgeving, op het risico op contaminatie met doping 
(inzake sportvoeding), de aanwezigheid van ongewenste aller-
genen en de voedingswaarde van het ingrediënt.” De product-
ontwikkelaar benadrukt dat deze toetsing klantspecifieke  
projecten betreft. “Zodat we niets aanbieden wat niet kan. 
Voor innovatieve projecten hebben we in eerste instantie geen 
 restricties wat betreft grondstoffen.”
VSI werkt intensief samen met de klant bij de ontwikkeling van 
een nieuwe reep. “R&D is onderdeel van het verkooptraject. De 
afdeling productontwikkeling wordt in een heel vroeg stadium 
van het verkoopproces betrokken bij nieuwe projecten en nieu-
we klanten.” De realisatie van een reep is wel het einddoel, daar 
waakt de repenproducent wel over. “We zijn geen proefcen-
trum”, verklaart Janssens. 

Productieproces
De technologie achter de repenproductie is in principe eenvou-
dig. “In de basis plakken we droge ingrediënten aan elkaar met 
een stroop”, vertelt Neerhof. De droge ingrediënten kunnen 
bestaan uit granen, muesli en noten voor de mueslirepen of 
eiwitten voor de nougatachtige repen. Voor de stroop kan VSI 
kiezen uit 30 verschillende varianten, waaronder fruitstroop, 
polyolen, stropen met vezels of biologische stroop. Het produc-
tieproces is overzichtelijk. De stroop wordt verwarmd waardoor 
het vloeibaar en minder visceus is. Vervolgens worden de droge 
ingrediënten gemengd met de warme stroop. Het plakkerige 
mengsel wordt met een aandrukwals platgedrukt, afgekoeld, 
gesneden en afhankelijk van het recept gecoat met bijvoor-
beeld chocolade. Als laatste worden de repen individueel ver-
pakt. De repen zijn vrij prijzig. “Dit komt door de kleine orders 
en dure ingrediënten. Voor specifieke, functionele ingrediënten 

Dionne Irving

- Dieetrepen zijn bedoeld als maaltijdvervangers tijdens een 
afvaldieet. De repen moeten een vastgestelde hoeveelheid 
nutriënten en calorieën bevatten om als maaltijdvervanger 
te dienen.
- Sportrepen bevatten een hoog gehalte aan eiwitten die 
nodig zijn om de spieropbouw te bevorderen of koolhydra-
ten voor snelle energievoorziening tijdens het sporten.
- Functionele repen bevatten een of meerdere ingrediënten 
met een gezondheidseffect. Mogelijke ingrediënten zijn: 
aloë vera, visolie, groene thee-extracten, beta-glucaan, 
vitamines, mineralen, satiety agents als pinnothin en plant 
extracten. Deze repen gaan meer richting voedingssupple-
menten dan voeding.

Dieet, sport of functioneel

 Foto’s: Judith Rovers

Maaltijdvervanger, 
dubbellaags met 
caramel.

Nougatreep met 
chocoladechunks.

Dubbellaags eiwit-
reep met ananas-
fruitlaag.

Dubbellaags reep 
met aardbeienlaag.

Hartige crispy reep 
in drie verschillende 
smaakvarianten: 
bacon, wasabi en 
chili.

_VMT2411_FF   12 10-11-2011   12:17:24


