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Venz chocoladehagel met 30% minder suiker

pectievelijk 70 en 69 gram). De minder suiker 

variant Puur bevat 57 gram koolhydraten waar-

van 46 gram suikers (Venz Melk minder suiker 

resp. 58 en 48 gram). Dit resulteert in minder 

calorieën. Venz 30% minder suiker Puur bevat 

30 kcal per 100 gram minder dan reguliere 

Venz Puur (410 kcal tegenover 440 kcal). Al 

die moeite voor zo weinig calorieverschil? Een 

verdere caloriereductie was echt niet mogelijk, 

bezweert Anne Maria Hilberts, voedingskundi-

ge bij Heinz. “Oligofructose en tarwezetmeel 

bevatten ook calorieën.” Voor verdere calorie-

vermindering ziet Heinz vooralsnog geen 

mogelijkheden. Dat zou ten koste gaan van de 

smaak, en alles draait om smaak.

Venz is trots op zijn innovatie: “Binnen het 

reguliere hagelslagschap is dit een unicum”, 

aldus Heijnen. Angst voor de kopieerdrift van 

huismerken heeft Venz niet. Het is nog maar 

de vraag of de concurrentie smaak en pro-

ducteigenschappen kan nabootsen. 

Ook leerden we van onze cacaoleveranciers          

die ervaring hebben met suikerreductie in         

chocoladerepen”, aldus Hummel.

Door de veranderende receptuur waren ook 

aanpassingen in het productieproces nodig. 

Tijdens de ontwikkeling sparden brandmana-

ger Vera Heijnen en Hummel veelvuldig. Heij-

nen: “We daagden elkaar uit.” Hummel: “Mar-

keting bleef hameren dat de smaak hetzelfde 

moet zijn. Ik had zoiets van: minder suiker 

betekent een andere smaak. Ik heb gelukkig 

toegegeven aan de marketingafdeling.”

Calorieën
In Venz regulier Puur zit 68 gram koolhydra-

ten, waarvan 66 gram suikers (Venz Melk res-

Venz brengt chocoladehagelslag op de markt 

met 30% minder suiker, maar de smaak is ver-

gelijkbaar met originele Venz. 

Uit consumentenonderzoek kwam steeds ster-

ker naar voren dat consumenten wel oren heb-

ben naar Venz hagelslag met minder suiker. 

Een kernteam van marketing en productont-

wikkeling ging aan de slag in een traject dat 

twee jaar zou duren.

Geen zoetstoffen
De opdracht luidde: een chocoladehagelslag 

ontwikkelen met vergelijkbare functionalitei-

ten als Venz origineel, zonder gebruik te 

maken van zoetstoffen. Op kleine schaal test-

ten Natasja Hummel, productontwikkelaar, en 

haar team recepturen van steeds 500 gram met 

verschillende ingrediënten. 

Na interne en externe smaaksessies, maakte 

het team de keuze de suiker te vervangen door 

de natuurlijke plantaardige vezel oligofructose 

en tarwezetmeel. Deze ingrediënten dragen 

niet alleen bij aan de juiste smaak, maar ook 

aan structuur. Strategische leveranciers boden 

ondersteuning bij het vinden van de technolo-

gische oplossing. “Zij wezen ons bijvoorbeeld 

op ingrediëntencombinaties die niet werken. • MAURICE DE JONG •

Wat: Chocoladehagel melk en puur met 30% 
minder suiker
Wie: Venz, onderdeel van H.J. Heinz Nederland
Ontwikkeltijd: 2 jaar
Uniek door: 30% suikerreductie, zonder 
gebruik zoetstoffen. Functionaliteiten als smaak 
en textuur blijven nagenoeg gelijk.
Prijs: €2,39 voor een pak van 400 gram

Van links naar rechts: 

Natasja Hummel (product-

ontwikkelaar), Vera Heijnen 

(brand manager) en Anne 

Maria Hilberts (voedings-

kundige).
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