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Ingrediënt & Product

Minder ‘echte’ innovatie in het zoetwa-
rensegment neemt niet weg dat er wel 
veel nieuwe producten op de markt 
komen. Deze lanceringen hebben welis-
waar een sterke focus op bestaande ran-
ges en de traditioneel favoriete produc-
ten, maar soms is er een nieuw element. 
Het gaat dan om gezondheidpositione-
ring, smaak, textuur of verpakking.

Analyse productintroducties
Analyse van de productintroducties van-
uit de Innova Database laat zien dat de 
belangstelling voor ‘natuurlijke’ produc-
ten’ en ‘good for you’-concepten zeer 
waarschijnlijk blijft bestaan. Een trend 
die terug is te zien, is bijvoorbeeld de 
toename in het gebruik van exotische 
ingrediënten en fantasiesmaken. Deze 
producten worden doorgaans aangebo-
den als limited edition en zijn voor een 
beperkte periode of seizoen verkrijg-
baar.
Kijkend naar de verpakking valt op dat 
er steeds meer varianten verschijnen met 
enerzijds miniformaten en anderzijds 
gezinsverpakkingen en verpakkingen 
om uit te delen. 

Innovatie in textuur
Bij nieuwe producten wordt er momen-
teel veel aandacht geschonken aan tex-

tuur en mondgevoel. Zo blijkt uit een 
analyse van de productlanceringen in de 
Innova Database dat er binnen de choco-
ladecategorie steeds meer nieuwe vor-
men en vullingen worden gelanceerd, 

met als voorbeelden Nestlé Aero Orange 
Bubbles en Cadbury Dairy Milk Bubbly.
Het gebruik van grotere stukjes of 
‘chunks’ om een stevigere bite te geven 
aan chocoladeproducten is een andere 
textuurtrend. Kraft (Hongarije) heeft de 
Milka chocolade/aroma-range uitge-

In de zoetwarencategorie zijn 
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eerder voor doorontwikkeling 
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‘Grotere stukjes of ‘chunks’ 
voor een stevigere bite is een 
textuurtrend’

Nestle Aero Bubbly melkchocolade, verpakking met 6 repen 
(Verenigd Koninkrijk).

Nestle Kit Kat 
Big Little Cookie 
& Cream: Rond 
wafelbolletje 
bedekt met romi-
ge chocolade en 
koekjes (Japan).

Katja Choco Beertjes: marshmallows in 
de vorm van beertjes, bedekt met melk-
chocolade (Nederland). Katja Sallos X-Treme 

gevuld met drop 
(Nederland).
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breid door gekarameliseerde en licht 
gezouten popcornstukjes toe te voegen. 
In Engeland bevat een nieuw product 
van het merk Galaxy (Mars) nu stukjes 
koek. Het product heet Cookie Crumble 
melkchocolade.
Bedrijven vermelden tegenwoordig ook 
het percentage noten op het product. Zo 
claimt Villars Swiss melkchocolade voor 
30% uit hele hazelnoten te bestaan.

Smaaktrends
Smaaktrends die naar voren komen uit 
de Innova Database zijn die van een bre-
der spectrum aan nieuwe specifieke 
smaaksoorten (exotisch) fruit, (groene) 
thee en kruiden/specerijen. Een voor-
beeld uit Noorwegen is Vivani Feine Bit-
ter Gruntee Mango: een biologische 
pure chocoladereep met groene thee en 
mangosmaak of de Limited Edition Sea-
son of Happiness-chocolade van Milka: 
chocolade met peer (Hongarije).
Vruchtensmaken worden bij chocolade 
ook gebruikt in combinatie met nieuwe 
theesmaken om zo een unieke smaak-
sensatie te geven. Groene thee is er al 
even in de chocoladecategorie, maar nu 
verschijnen ook chai en rooibos. In de 
Verenigde Staten is onder het merk Tea 
Room een biologische pure chocolade-
reep met framboos-rooibosthee geïntro-
duceerd.

Duitsland grote speler
Duitsland is een belangrijke speler in de 
zoetwarencategorie wat betreft gums en 
jellies. Dit segment is zo’n 50% van de 
Duitse zoetwarenmarkt met een waarde 
van €1,8 miljard. Het is een relatief 
verzadigde markt, waar de verkoop op 
niveau wordt gehouden via promoties, 
limited editions of het introduceren van 
alternatieve vormen en smaken.
Haribo domineert deze Duitse markt, 
met een aandeel van meer dan 60%, 
voor bedrijven als Katja Fassin, Storck 
(met Nimm2) and Mederer (met Trolli). 
Een recente introductie van Haribo is 
een variant zonder toegevoegde suiker 
en 40% minder calorieën. De natuurlijke 
zoetstof stevia wordt toegevoegd aan dit 
product. Haribo introduceerde onlangs 
ook de Hot Sticks met de smaken gem-
ber of Jalapeño-peper.

Kraft merkextensies
In de Duitse markt voor chocoladezoet-
waren introduceerde marktleider Kraft 
onder het Milka-merk nieuwe innovaties, 
zowel in het traditionele chocoladeseg-
ment als in de categorie koekjes en 
cakes. Kraft kwam in januari 2011 om de 
111de verjaardag van het merk te vieren 
met chocoladerepen van 100 gram als 
limited edition, bijvoorbeeld Vanille 
Pudding, Bunte Kakaolinsen (gekleurde 

chocoladebonen) en Knister mit Brause-
granulat (melkchocoladecrème met 
knisperende granules). Het bedrijf lan-
ceerde ook chocoladepralines onder het 
merk Milka Crispello en de Milka Snax 
range in de bite-size bagged. De oor-
spronkelijke range Lila Stars Snax, Crispy 

Snax and Daim Snax werd eind 2011 
uitgebreid met een variant waarbij er 
popcornstukjes in de chocolade zitten.

Overnames
Grote speler Kraft is als het om chocola-
dezoetwaren gaat vooral sterk in Cen-
traal- en Oost-Europese markten. De 
concurrentie van rivalen Ferrero, Mars en 
Nestlé is daar aanmerkelijk minder groot 
dan in het Westen.
Na de grote internationale overname van 
Cadbury door Kraft is het rustiger gewor-
den in het speelveld, maar regionaal en 
lokaal vinden nog altijd overnames 
plaats. Het Zweedse Cloetta en Leaf 

Vernieuwing in smaak en textuur in zoetwarencategorie

Zoete innovaties vooral 
lijnextensies

‘In de chocoladecategorie 
lanceert men steeds meer 
nieuwe vormen en vullingen’

Cadbury Dairy melkchocolade-
reep gemaakt met melkchocola-
de, pretzelstukjes en pindakaas 
(Canada).

Milka Season of Happiness melkchocolade met chocolade-peersmaak (Polen).

Milka Choco and Popcorn: melkchocolade met stukjes popcorn (Hongarije).
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Air Delight. Deze laatste introductie 
concurreert met merken als Nestlé Aero 
en Cadbury Wispa. Nestlé, een andere 
belangrijke speler in de zoetwarenmarkt, 
bracht onder meer Skinny Cow Heavenly 
Crisp chocoladerepen.

ductie van Kit Kat Pop Chocs door Nest-
lé, Cadbury Twirl Bites door Kraft en ook 
Mars continueerde dit formaat verpak-
king voor M&M’s, Maltesers and Galaxy 
Bites. 
In suikerwerk deed Rowntree het bijzon-
der goed door continue vernieuwing, 
met bijvoorbeeld de introductie van Very 
Berry Jellies, Sour Faces, Jelly Aliens and 
Sour Pastilles. Mars had met Skittles ook 
een goed jaar.

Constante groei in de VS
In de VS laat de zoetwarenmarkt over 
een periode van vijf jaar constante groei 
zien. Op de verkoop in de retail (waarde 
$30 miljard) hebben de recessies geen 
grip gekregen. De verkoop van premi-
umchocoladeproducten blijft jaarlijks 
2,5% in volume groeien. 
In de VS doen productlijnen met toege-
voegde waarde hun intrede zoals premi-
um, biologische en fairtrade chocolade.
De reguliere chocolademarkt in de VS 
laat, net als in andere landen, vooral het 
beeld zien van extensies van bestaande 
merken. Zo introduceerde Mars in 2010 
een nieuwe variatie Snickers met pinda-
kaas en pinda’s, karamel en nougat, 
genaamd Snickers Peanut Butter  
Squared.
De concurrent van Mars, Hershey, is ook 
actief door zowel de populaire range bite 
size chocoladedrops uit te breiden met 
varianten zonder hard omhulsel, als 
met de introductie van een nieuwe lijn 
beluchte melkchocolade onder de naam 

International kondigden een fusie van 
€750 miljoen aan in de tweede helft van 
2011 om in Scandinavië marktleider Kraft 
van de troon te stoten. De nieuwe com-
binatie heeft wereldwijd 3% marktaan-
deel.
De Belgische Baronie groep, onderdeel 
van het familiebedrijf Sweet Products, 
kocht Stollwerck van Barry Callebaut in 
2011, inclusief de vijf fabrieken in Duits-

land, België en Zwitserland. Stollwerck 
heeft een omzet van €500 miljoen, voert 
merken als Sarotti, Alpia, Jacques en 
Alprose en is een grote private label-
fabrikant.

Omzetstijging Verenigd Koninkrijk
De zoetwarenmarkt in het Verenigd 
Koninkrijk deed het in 2011 relatief goed 
met een omzetstijging van 2% in zowel 
chocolade als suikerwerk, ondanks 
hogere prijzen en kleinere verpakkings-
formaten door stijgende grondstofkos-
ten. Groei in de chocoladecategorie was 
er in 2011 vooral door de sharing bags; 
verpakkingen om samen uit te eten of uit 
te delen. Illustratief hiervoor is de intro-

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

026-3192006, martijn@innovami.com

‘De theesmaken chai en 
rooibos verschijnen in de 
chocoladecategorie’ 

VMT belicht regelmatig product
trends op basis van een analyse uit 
de Innova Database (www.innova
database.com). In de Innova Data
base zijn de wereldwijde product
introducties samengebracht. De  
database bevat productfoto’s,  
fabrikant en merknaam en een  
complete ingrediëntenlijst. Er zijn 
mogelijkheden voor onder meer 
trendanalyses, downloaden van 
trendrapportages van product
categorieën en ealerts om online  
de mondiale ontwikkelingen in  
productvernieuwing te volgen.

Innova Database 

Figuur 1. Aantal productintroducties met fantasiesmaak in het zoet-
warensegment wereldwijd (periode 2007-2011).  
Fantasiesmaken zijn: Bananas Foster, Bubble Gum, Candied Apple, 
Candy Corn, Cherries Jubilee, Cotton Candy, Egg Nog, Marshmallow, 
Meringue, Nougat, Peach Melba, Popcorn, Sensation, Spumoni, Tutti 
Frutti. Marshmallows vormt de grootste smaakgroep, gevolgd door 
nougat en tutti frutti. Bron: Innova Market Insights

Figuur 2. Procentuele verdeling naar zoetwarencategorie van het 
aantal productintroducties met fantasiesmaak in het zoetwaren-
segment (periode 2007-2011). Bron: Innova Market Insights
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