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Ingrediënt & Product

De wereldmarkt voor kantenklaar
soepen is een relatief verzadigde markt 
die naar schatting een waarde vertegen
woordigt van 15 miljard US$. Er zijn drie 
grote submarkten, namelijk houdbare, 
gekoelde en droge soepen. Een kleiner 
marktsegment zijn de diepvriessoepen. 
Verpakkingstypen en formaten lijken 
alsmaar toe te nemen in elke categorie 
soepen. 
Mondiaal bezien zijn houdbare, natte 
soepen in termen van marktwaarde het 
grootste segment voor droge soepen. Per 
land kan dit echter variëren. Gekoelde 
soepen zijn in de afgelopen jaren geïn
troduceerd als nieuw product. Soms heb
ben deze producten met een hoog groei
cijfer, premium prijsstelling en in toene
mende mate bijzondere smaken de 
markt op zijn kop gezet.

 
Veel nieuwe soepen
Meer dan 3.000 introducties telde Innova 
Market Insights in de categorie soepen in 
het jaar voorafgaand aan juli 2011, veel 
meer dan het jaar ervoor. In Europa werd 
meer dan 40% van de introducties op de 
markt gebracht, waarvan meer dan de 
helft in het Verenigd Koninkrijk en Duits
land. In de Verenigde Staten werd slechts 
iets minder dan 10% van het totaal aantal 
nieuwe soepen gelanceerd en dit terwijl 
de VS met een waarde van US$ 5 miljard 
de grootste soepenmarkt is. Mondiaal 
maakten soepen 20% van het totaal aan
tal nieuwe producten uit. 

Soep met ...
Trend in de VS was de lancering van 
gemaksproducten die soep combineren 
met andere maaltijdcomponenten. De 

producten waren zowel bestemd voor de 
thuismarkt als voor de consumptie on the 
go. Voorbeeld is in het diepvriessegment 
Stouffers Corner Bistro van Nestlé, een 
tosti met soep in drie smaakvarianten, 
geïntroduceerd in het najaar van 2010. 
Meer geschikt voor consumptie on the go 
is de gekoelde soep en saladelijn van 
Lifestyle Foods. Toegevoegde waarde is 
hier de lage calorische waarde van 
slechts 125 kcal, gebruik van zeezout en 
vrij van conserveermiddelen. 

Ambachtelijk 
De trend van ambachtelijke producten is 
er ook in de soepencategorie, met Slow 
Kettle Style soepen van Campbell Soup 
die in de herfst van 2011 werden gelan
ceerd. De bijbehorende marketingslogan 
luidt: ‘better than homemade’. De soep 

Gemak voert ook bij de positionering van soepen de boventoon. De Innova Database laat tevens 

een sterke groei zien van producten met een passieve gezondheidsclaim, zoals de afwezigheid van 

additieven/conserveringsmiddelen, laag vetgehalte of vegetarisch en biologisch. Potentiële 

groeimarkten zijn er voor premiumproducten, soepen met exotische smaakcombinaties en in 

handzame verpakkingsformaten of innovaties in de segmenten koelvers en ambachtelijk.

Premium- en ambachtelijke 
soepen groeimarkten

Het nieuwe merk High Veg instant-
soepen van Batchelor.

New Covent Garden 
introduceerde alcoholi-
sche soep: bloody Mary.

Innovatie van Heinz: 
Squeeze & Stir-soep 
per kop.

Ambachtelijke soep: Slow Kettle Style 
soepen van Campbell.
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wordt verkocht in eenpersoons
verpakking van kunststof en is er in  
vijf variëteiten. Ondertussen is er ook 
nog steeds belangstelling voor internati
onale smaken. Voorbeeld hiervan is de 
line extensie van soep in blik van het 
merk Progresso World Recipes van Gene
ral Mills. Vier Mexicaanse soepen zijn  
toegevoegd aan de productlijn.

Favoriet Heinz
In Europa was de groei in de categorie 
soep toe te schrijven aan de weersom
standigheden. Zo werden in het Verenigd 
Koninkrijk twee zeer koude winters 
gevolgd door relatief slechte zomers. De 
soepverkopen stegen en hadden in 2010 
een waarde van 576 miljoen Britse pon
den (circa €672 miljoen).
Van oudsher de marktfavoriet Heinz deed 
het vooral goed met de klassieke lijn, ter
wijl de merken Farmers Market en Taste 
of Home juist minder presteerden. Dit 
leidde tot een herlancering van de Far
mers Marketproducten medio 2011 in 
kleinere, 400 gram verpakkingen gericht 
op de lunchmarkt. 

Campbell terug voor soep
Interessante ontwikkeling in het Ver
enigd Koninkrijk is de herintroductie van 
Campbell als merknaam. Premier Foods 
besloot deze merknaam in 2008 voor de 
droge soepen in te ruilen voor Batchelor. 
In augustus 2010 kwam de merknaam 
Campbell terug door de herintroductie 
van droge soepen onder Symington’s. In 
januari 2011 werd deze range zelfs uitge
breid met andere instant droge soepen. 
Ook werd Campbell als merknaam 
gebruikt voor vier pasta en sausproduc
ten alsook voor vier gekruide rijstproduc
ten.
Ondertussen investeerde Premier Foods 
verder in de merknaam Batchelor met de 

drogesoepenlijn die het bedrijf in maart 
2010 lanceerde. Andere merken zijn Cup 
A Soup instantsoepen, die marktleider is, 
en Soupfull voor een lijn houdbare soe
pen in pouches die in de magnetron op te 
warmen zijn. Medio 2011 volgde een her
introductie van de volledige lijn Batchelor 
instantsoepen en het nieuwe merk High 
Veg werd geïntroduceerd. 

Innovatie: Squeeze & Stir
Een van de meest interessante innovaties 
in de Britse markt in 2011 waren de Heinz 
Squeeze & Stir portiesoepen. De soepen 
zijn gemaakt van geconcentreerde puree 
in plaats van poeder. De puree wordt uit 
de verpakking geknepen en in een kop 
gemengd met heet water. 
De soepen, gepositioneerd als snack of 
lunchproduct, worden verkocht per 18 
sachets voor elk één kop. Dit is het eerste 
product waarmee Heinz de markt voor 
portiesoepen in het Verenigd Koninkrijk 
betreedt.

Limited editions
In de Britse markt voor koelverse soepen 
is veel gaande. Marktleider en nieuwko
mer New Covent Garden gaat door met 
de introductie van limited editionproduct
lijnen, zoals in augustus 2010 English 
summer garden en soup of the month, 
gevolgd door ciao bella Italian soup of 
the season in april 2011. Het bedrijf lan
ceerde medio 2011 ook wat werd 
geclaimd de eerste alcoholische soep: 
een bloody Maryvariant. 
Om reden van tegenvallende verkopen in 
de herfst van 2010, kwam New Covent 
Garden september 2011 met een heront
werp van de soepverpakkingen. Doel was 
een meer eigentijdse uitstraling die de 
(goede) smaak benadrukt. Nieuwe sma
ken waren Mexican chipotle chicken, 
souper greens en zelfs een heart war

mingsoep ten behoeve van fondsenwer
ving voor de Britse hartstichting.

Duitsers maken soep zelf
Duitsland is in Europa tweede na het Ver
enigd Koninkrijk als het gaat om het aan
tal introducties in de categorie soep. 
Duitsland heeft een van de hoogste hoof
delijke consumptiecijfers voor soep in 
Europa en misschien wel ter wereld, maar 
veel soep wordt door de Duitsers nog 
altijd zelf thuis gemaakt. Droge soepen 
voeren de markt voor soepproducten in 
Duitsland aan, met een waarde van €470 
miljoen, 45% van het totaal. 
Knorr was in 2010 bijzonder actief als het 
om nieuwe producten gaat en introdu
ceerde onder meer Voetbalsoep en Safa
risoep om aan te haken op het wereld
kampioenschap voetbal in ZuidAfrika.

Premium- en ambachtelijke 
soepen groeimarkten

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

026-3192006, martijn@innovami.com

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. Introductie van soepen met een passieve gezondheids-
claim wereldwijd in de periode augustus 2010 tot en met juli 2011. 
Bron: Innova Market Insights

Figuur 2. Belangrijkste smaken van in Europa geïntroduceerde  
soepen in de periode augustus 2010 tot en met juli 2011.  
Bron: Innova Market Insights
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