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Ingrediënt & Product

Gevuld snoep bestaat al, geeft marke-
tingdirecteur Ilse Ebbens van familiebrijf 
Concorp toe. Maar de vulling bestaat dan 
uit een soort pasta afgesloten met een 
schuimlaagje, vertelt ze. Vooral produ-
centen van private label-producten uit 
Zuid-Europa maken deze gevulde fruit-
gums. 
Maar de serie drop- en fruitsmaken die 
onder het bekende Autodropmerk vallen, 
onderscheiden zich van de concurrentie 
door hun vloeibare vulling, die iets weg-
heeft van sap. Hiervoor maken de pro-
ductontwikkelaars bij Concorp gebruik 
van de zogeheten ‘Centre in Shell- 
technologie’ (CIS).  
“Het unieke is dat via de ‘one-shottech-
nologie’ het snoepje in één keer wordt 
gegoten. Dit heeft te maken met het tem-
peratuurverschil. De binnenkant van het 
snoepje wordt daardoor vloeibaar, terwijl 
de buitenkant geleert”, legt Ebbens het 
principe van CIS uit. 
De kunst hierbij is dat het vocht niet uit 
het product lekt. En dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Niet voor niets werk-
te een team van vijf mensen twee jaar aan 
de ontwikkeling van de innovatie. Het is 
een complex proces om te zorgen dat het 
vocht binnen blijft, aldus de marketing-
directeur. 

Kokindje en colaflesje
Het was echt vallen en opstaan. “De eerste 
producten waren dan ook veel te zacht en 

hadden geen lekkere bite”, herinnert 
Ebbens zich. De CIS-technologie hebben 
ze bij Concorp onder de knie en smaak en 
bite vormen het onderscheidende element 
bij de snoepjes. 
Eigenlijk hebben we de klassiekers als het 
kokkindje en het colaflesje opnieuw vorm-
gegeven, vindt Ebbens. Alleen dan beter. 
“Ons colasnoepje zorgt voor een ware 
smaakexplosie in de mond. Omdat het 
vloeibaar is heeft het meer smaak dan een 
fruitgum die iets uitgehard is. We denken 
met deze innovatie een totaal nieuwe 
trend neer te zetten.”

Wennen consument 
De nieuwe smaakbeleving en het mond-
gevoel zullen wennen zijn voor de consu-
ment. Dat verwacht Ebbens ook. Mensen 
verwachten bij het eten van een snoepje 
niet iets vloeibaars in hun mond. “Je kunt 
het vergelijken met de beginperiode van 
Fruit Today van Hero”, aldus Ebbens, “de 
consument kreeg toen ineens stukjes in 
de mond.” 
De nieuwe snoeplijn met vloeibare vul-
ling van Autodrop ligt nog maar net in de 
schappen en de eerste reacties waren 
positief, aldus Ebbens. Ook consumen-
ten die moesten wennen aan de nieuwe 
smaakbeleving waren niet negatief, 
benadrukt ze. “Ze vonden het vreemd 
maar beoordeelden het niet als vies.” 
Het familiebedrijf verkoopt zijn innovatie 
niet als premiumproduct. “Het zal in 
dezelfde prijsklasse als de reguliere fruit- 
en dropgums van Autodrop vallen. Alleen 

in kleinere zakjes”, verklaart Ebbens. Een 
zakje gewone Autodrop verkoopt Con-
corp in zakjes van 175 gram en de CIS-
variant in 150 gram. Dit betekent 15% 
minder voor dezelfde prijs. Consumen-
tenbedrog? “Nee”, benadrukt ze, want 
het gaat hier om een duurder product.

Groot vertrouwen
Concorp investeerde fors in de ontwikke-
ling van de innovatie. Het gaat alles bij 
elkaar om miljoenen euro’s. Zo heeft het 
bedrijf een compleet nieuwe gietlijn aan-
geschaft. Hier spreekt groot vertrouwen 
uit over de slagingskans van het product. 
Dat hebben we ook, beaamt Ebbens. 
Zoveel zelfs dat de snoepnoviteit onder 
de in het buitenland bekende merknaam 
Van Slooten zal worden uitgerold. Met de 
forse investeringen in een product waar-
van niet vaststaat of het over een langere 
periode succesvol zal zijn, neemt Con-
corp een risico. 
“Ja, dat klopt. Maar we zijn altijd al een 
beetje challenging geweest. Kijk naar de 
unieke doosjes van onze Oldtimers. Die 
zijn met een speciale techniek geseald en 
nog niet gekopieerd door huismerken.” 
Ebbens wil maar zeggen: “Om onze posi-
tie als familiebedrijf te beschermen moe-
ten we innovatief zijn.” 
En als kauwgom als Sportlife of Stimorol 
succes hebben met hun kauwgom met 
vloeibare vulling, dan moet dat met 
snoep ook te doen zijn, denken ze.
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