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Marketing & Consument
Thema: Perceptie van gezond

“Onze consumenten zijn voortdurend 
met hun gewicht bezig”, vertelt Jet van 
den Nieuwenhuizen, als brandmanager 
Slankie verantwoordelijk voor het magere 
kaasmerk van FrieslandCampina. Samen 
met marketingmanager Judith van Til 
bespreekt ze het succes van het merk dat 
al in 1978 werd aangeprezen met een 
verwijzing naar de lijn: ‘Voor mensen 
die slank willen blijven’.   

Geen concessie
De fusie van FrieslandFoods en Campina 
twee jaar geleden bracht twee laagvette 
kaasmerken bij elkaar: Slankie (smeer-
kaas en natuurkaas) van FrieslandFoods 
en Milner (natuurkaas) van Campina. In 

2008 deed Friesland zijn Eyssen kaasfa-
briek in Oosthuizen waar de Slankie 
smeerkaas gemaakt wordt over aan Kap-
tein, die de kaas voor Slankie maakt.
Milner staat op plaats 26 in de merken 
top-100, met een omzet van €82 miljoen 
(1). Het merk richt zich voornamelijk op 
gezinnen die een gezonde keuze willen 
maken in kaas. Zij willen voor die gezon-
de keuze geen enkele concessie doen. 
In maart 2011 werd Milner Xrtraslimm 10+ 
(kaas in plakken) opnieuw gelanceerd, 
als Slankie Xtra Slimm. Met succes: de 
consumenten van Slankie kiezen vooral 

Weinig calorieën en toch genieten van de smaak van kaas, dat is 

wat het merk Slankie kopers belooft. Minder verzadigd vet en 

calorieën hebben de producten inderdaad. Qua zout scoren de 

producten nog niet optimaal. “Zoutreductie is – zeker bij kaas 

met een lager vetgehalte – een technologische uitdaging.”   

Nieuw project om zout in magere kaas terug te dringen

Slankie: kaas voor 
wie calorieën telt

‘De kopers van Slankie zijn 24 
uur per dag met eten bezig’

Deze serie gaat over producten die 

bewezen succesvol en innovatief zijn. 

Wat is hun geheim? Ditmaal Slankie van 

FrieslandCampina.

voor het laagste aantal calorieën. “We 
meten wel steeds of we nog de lekkerste 
kaas in ons deel van de markt zijn”, aldus 
Van Til. Slankie heeft een penetratie van 
30%. 
Meer dan de helft van de Nederlandse 
volwassenen kampt met overgewicht en 

hun aantal neemt toe. Van Nieuwenhuis 
houdt verdere groei (dan ook) voor waar-
schijnlijk.

Groei
Slankie realiseerde in 2010 en vorig jaar 
al een groei van 5%. Die groei wordt 
bereikt door vernieuwing. Slankie verfrist 
zijn merk regelmatig met nieuwe smaak-
varianten. De nieuwste smaken zijn mos-
terd en zwarte peper (zie foto’s).
Ook de verruiming van de toepassing van 
Slankie zorgt voor groei. Het idee om 
Slankie smeerkaas te verwarmen, bijvoor-
beeld in de magnetron, is te danken aan 
de creativiteit van de consumenten, aldus 
Van Nieuwenhuizen, die zelf graag het 

Fo
to

’s
: F

rie
sl

an
dC

am
pi

na

_vmt1212_gb   32 31-05-12   12:47:54



vmt | 8 juni 2012 | nr 12 33

gesprek aangaat met Slankie-gebruikers 
en diëtistes. “Veel consumenten bleken 
met Slankie te koken en de kaas bijvoor-
beeld als smaakmaker toe te voegen aan 
groenten.” Het bakje waarin de smeer-
kaas wordt verpakt, was al geschikt voor 
gebruik in de magnetron.
De actuele campagne ‘Maak je snack 
Slankie’ laat zien dat een pizza met veel 
groenten, overgoten met Slankie smeer-
kaas, de teller op slechts 85 kcal per per-
soon zet. “De kopers van Slankie zijn 24 
uur per dag met eten bezig. Het is onze 
taak te laten zien dat je lekker kunt eten 
en toch een beperkt aantal calorieën bin-
nen krijgt”, zegt Van Nieuwenhuizen. Van 
Til vervolgt: “De consumenten willen 
vooral niets voorgeschreven krijgen, wij 
moeten ze inspireren. Ze willen kunnen 
kiezen wat er bij hun leven past.”

Geen reductieslag zout
De centrale boodschap van Slankie, om 
te beginnen uitgedragen door de naam, 
is dat de kaas gezonder is en vooral beter 
voor de lijn. Prof. dr. ir. Frans Kok, hoofd 
afdeling Humane Voeding van Wagenin-
gen Universiteit, vroeg vorig jaar de voe-
dingsindustrie beter haar best te doen 
om producten gezonder te maken. Dat 
verzoek kwam onder meer op het plat-
form Kennis Online aan de orde. 
Kok geeft desgevraagd zijn oordeel op de 
gezonde kwaliteit van Slankie, op basis 
van de voedingswaarden zoals Friesland-
Campina die op de verpakking en de 
website presenteert. Kok: “Alles wat je 
aan calorieën en verzadigd vet uit de kaas 
kan weglaten, is meegenomen. Zowel bij 
de Slankie 20+ Smeerkaas, als de Slankie 
Xtra Slimm 10+ en 20+ zijn ze daar goed 
in geslaagd. De waardes zijn beduidend 
lager dan voor andere kazen, ook voor 
een kaas met minder vet als Milner. Wat 
het zout betreft, is zo’n reductieslag 
helaas niet gemaakt.”
De resultaten van de beperking van het 
zout stellen mij teleur, vervolgt Kok. “Ik 
besef dat voor een zoutreductie techno-

logische hoogstandjes nodig zijn. Zout 
speelt een belangrijke rol in het proces 
van kaasmaken, in de smaak, de vorm. Ik 
zou desondanks graag de technologen 
uit willen nodigen te proberen om alter-
natieven voor zout te vinden, bijvoor-
beeld in kaliumzout, in kruiden. De 
beperking van het zout is in het belang 
van onze gezondheid. Maar ook zal een 
belangrijke reductie van zout in kaas 
agri-foodland Nederland bevestigen als 
vernieuwend kaasland, dat vooroploopt 
met hoogwaardige technologie op een  
zo belangrijk terrein als gezondere  
voeding.” 

Beperking zout is uitdaging
Ook Hein van den Borne, productontwik-
kelaar voor kaas bij FrieslandCampina, 
heeft zijn uitvalsbasis in Wageningen. 
Aan hem leggen we de uitnodiging voor 
van Kok om de hoeveelheid zout in kaas 
(verder) te beperken. 
Van den Borne: “We zijn bij Friesland-
Campina volop aan de slag met zoutre-
ductie, ook in de kazen met een laag vet-
gehalte. Kazen met minder vet hebben 
een hoger vochtgehalte, wat ten koste 
gaat van smaak, textuur en houdbaar-
heid. Net als bij vetreductie moeten bij 
zoutreductie de juiste middelen gevon-
den worden ter compensatie van het 

smaak- en textuurverlies en de geredu-
ceerde conservering. Dit is een technolo-
gische uitdaging. FrieslandCampina 
heeft een strategische keuze gemaakt 
voor zoutreductie en we zijn daarvoor een 
nieuw project gestart. We willen voor het 
einde van 2014 met Slankie en Milner vol-
doen aan een eis van maximaal 720 milli-
gram natrium per 100 gram. We voldoen 
dan aan de nutriëntenprofielen, die de 
EU nog moet vaststellen. Ons streven is 

zelfs nog een stapje verder te gaan met 
de verlaging van het zoutgehalte.” Sinds 
2008 is er al een variant van Milner op de 
markt met een zoutgehalte van 530 mg 
natrium. Van Til vult aan: “De beperking 
van de hoeveelheid zout is onderdeel van 
ons beleid op het gebied van corporate 
social responsability. Bij de beperking van 
het zout, is de smaak wel altijd het uit-
gangspunt.” 
Net als het aantal calorieën. In de uitbrei-
ding van de ‘gebruiksmomenten’ heeft 
Slankie een nieuwe zet gedaan. Vanaf 
eind dit jaar verkrijgbaar: Slankie salade-
blokjes. Voor consumenten die op hun 
gewicht letten een goede verrijker van 
hun salade: meer smaak, terwijl het aan-
tal extra calorieën beperkt is. En mis-
schien zelfs lekker als snack. Als de tax 
van de dag het toestaat.

Nieuw project om zout in magere kaas terug te dringen

Slankie: kaas voor  
wie calorieën telt

Hans Reichart
H. Reichart is hoofdredacteur van Foodpress

‘Ons streven is zelfs nog een 
stapje verder te gaan met de 
verlaging van het zoutgehalte’

De twee nieuwste varianten van Slankie smeerkaas, mosterd en zwarte peper.

Tabel 1. Hoeveel natrium per 100 mg in merk en soort kaas.

Merk kaas Hoeveelheid natrium per 100 gram (in mg)

Goudse Kaas 980

Milner 720

Slankie Xtra Slimm 10+ 850

Slankie 20+ 810

Slankie 20+ smeerkaas 828

Voor het Ik Kies Bewust-logo voor basisvoedingsmiddelen (het groene logo van het Vinkje voor een gezonde keuze) mag 
kaas of een kaasproduct ten hoogste 900 mg natrium per 100 gram bevatten.
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