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Ingrediënten

Functional foods zijn wereldwijd de snelst groeiende groep voedingsmiddelen. In Europa is tradi-

tioneel het zuivelsegment met probiotische producten sterk vertegenwoordigd. ‘Low carb’-pro-

ducten vormden een kortdurende hype in de VS. Functionele voeding met een lage glycemische

index wordt een grote toekomst voorspeld. De belangrijkste trends, met ter illustratie een over-

zicht van recentelijk geïntroduceerde producten.

Met plussen van 43,3% voor sportdran-
ken, 73,9% voor probiotische yoghurt (en
zelfs 266,7% voor de drinkbare variant),
118,4% voor energierepen, 164% voor
elixers en maar liefst 266,7% voor smeer-
bare oliën en vetten zijn de groeipercen-
tages voor functionele voedingsmiddelen
over de periode 1998 tot 2003 bijzonder
hoog, zo becijferde Euromonitor. Een
analyse op basis van de database van

nieuwe producten van Innova (zie kader)
laat zien dat 22% van alle nieuwe produc-
ten in 2003 functional foods waren, waar-
bij functional foods is gedefinieerd als
producten die op een of andere manier
claimen een positief effect te hebben op
de gezondheid. In 2003 was dit opgelo-
pen tot 32%. Voor Europa zijn de cijfers
vrijwel gelijk.
Een onderverdeling van de functional
foods naar effect geeft aan dat deze voor-
al gericht zijn op sterke botten, verhel-
pen van darm- en spijsverteringsproble-
men en de bestrijding van een hoog cho-
lesterolgehalte c.q. hartkwalen.

Producten met een positief effect op
stress, een tekort aan energie en slape-
loosheid komen in toenemende mate op
de markt.

Markten
Japan is de bakermat van de functionele
voeding. De Japanse markt vertegen-
woordigt vandaag de dag een waarde van
$ 16 miljard, waarmee de Japanners $ 126
per persoon per jaar aan functional foods
uitgeven. De gemiddelde Amerikaan
besteedt $ 67,90 per persoon per jaar
aan functional foods. Voor de Europeaan
is dat $ 51,20 en voor de Aziaat naar
schatting slechts $ 3,20.
Niet alleen wat betreft de omvang van de
markt is Japan koploper. Ook qua (ver-
scheidenheid aan) producten loopt dit
land voor op Europa. In Europese
landen is de zuivelsector goed vertegen-
woordigd in de markt voor functional
foods met probiotische producten die de
darmgezondheid bevorderen. Probioti-
sche yoghurt en yoghurtdrankjes domi-
neren de markt. In Duitsland bijvoor-
beeld, is deze markt ongeveer ¤ 400 mil-
joen groot en dat terwijl dit segment tien
jaar geleden nog niet bestond!

Cholesterol
De afgelopen tijd maken vooral produc-
ten die het cholesterolgehalte verlagen
opgang nu uit wetenschappelijk onder-
zoek de relatie is gebleken tussen plan-
tensterolen en -stanolen en het reduce-
ren van het LDL-cholesterolgehalte in het
bloed. Unilever lanceerde al diverse pro-
ducten onder het merk Pro.Activ, op de
Franse markt snel gevolgd door Ilo van
St. Hubert’s en Danacol van Danone. In
de Verenigde Staten heeft McNeil Nutri-
tionals de introductie van een geheel
nieuw product aangekondigd: Benecol

Smart Chews, een kauwbaar supplement
met plantensterolesters. 

‘Low carb’ en diabetes
De afgelopen 18 maanden waren ‘low
carb’-introducties een ware hype op de
Amerikaanse markt. Europese landen,
wellicht met uitzondering van de Britse
markt, zullen deze groei waarschijnlijk
niet evenaren. Voorspeld wordt echter
dat producten met een lage glycemische
index een veel groter potentieel vormen.
Bovendien is de verwachting dat deze
trend ook op lange termijn blijvend is.
Het concept van een lage glycemische
index wordt des te relevanter met het
wereldwijd stijgende aantal mensen dat
aan diabetes lijdt: 30 miljoen in 1985,
meer dan 150 miljoen in 2000 en naar
verwachting 300 miljoen in 2025, aldus
de WHO. 
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Producten met een lage glycemische
index worden de trend

Trends en introducties

Functional foods populair

Innova
De database van nieuwe produc-
ten van Innova telt 21 categorieën
en 158 subcategorieën en omvat
de belangrijkste markten wereld-
wijd. Naast een foto is van elk
product informatie beschikbaar
over het bedrijf, de ingrediënten,
introductiedatum, positionering,
verpakking, prijs, voedingswaar-
de, barcode en internetlinks. 
www.innova-food.com.

Succesfactoren
– Producten gericht op een

breed verspreid gezondheids-
probleem

– Productclaim is wetenschap-
pelijk onderbouwd

– Product is effectief en de
effecten zijn voor de consu-
ment merkbaar

– Producten zijn smakelijk en
zien er appetijtelijk uit

– Product is qua prijsniveau con-
currerend, vormt een sterk
merk dat wordt ondersteund
door reclame en een goede
distributie
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Sinaasappelsap-
drank verrijkt
met vitamines,
suikervrij

In augustus en september geïntroduceerde functionele voedingsmiddelen*

* Geselecteerd uit de database van Innova. Producten met claims als (Engels): added calcium, added fibre, allergy, diabetic, functional, low calorie, low carb, low

cholesterol, low fat, low sodium, low sugar, natural, no additives/preservatives, organic, vitamin/mineral, fortified, weight loss.

Eckes AG,
Duitsland

Yoghurt met
actieve Bifidus

Kaiku Corp.
Alimentaria,
Spanje

Biscuits met cho-
colade- en yog-
hurtaroma, Bifi-
dus, verrijkt met
12 vitamines,
vezels

Biocentury Sa,
Spanje

Ontbijtgranen,
bevat antioxi-
danten, vitamine
A, C, E, minera-
len, calcium en
ijzer

Complan
Foods Limited,
UK

Ontbijtgranen
met 30% rood
fruit, minder dan
4% vet

Grupo Eroski,
Spanje

Kamillethee

Sangemini
Fruit Spa, Italië

Vers vruchtensap
met vruchtena-
roma’s, bevat
bacteriecultures,
vezels en vitami-
nes

Procordia Food
Ab, Zweden

Melk met omega-
3-vetzuren en
verrijkt met vita-
mine E

Coop, Zwitser-
land

Kaas, calcium
toegevoegd, ver-
rijkt met vitami-
nes

Soprat Pere
Dodu, Frank-
rijk

Gekoelde, half-
volle yoghurt-
drank, 10% aloë
vera en 5%
sinaasappelcon-
centraat

Emmi, Zwiter-
land/Neder-
land  (Albert
Heijn)

Ontbijtgranen
met vezels,
vruchten, walno-
ten en zaden

Mediascore
Foods, Frank-
rijk

Gesneden volko-
ren brood met
vezel

Panrico Sa,
Spanje

Energie/sport-
drank, isotonisch
met zink, magne-
sium en verrijkt
met vitamine B6

Taut (UK) Ltd,
UK

Abrikozenyog-
hurt met Bifidus
essensis, levende
biocultures

Danone, UK

Sinaasappelyog-
hurt verrijkt met
met vitamine
B12, ‘not geneti-
cally modified’

Mila, Italië

Ananas/citroen/w
ortelsap verrijkt
met vitamines

Yoga, Italië

Energiedrankmix
met dextrose,
cafeïne en 
vitamine C

Beckerwerk
Fulda GmbH,
Duitsland

Yoghurtdrank
met 0,1% vet,
verrijkt met 
vitamines

Onken, Duits-
land

Yoghurtdrank,
verrijkt met vita-
mine C en kalium

Frischli Milch-
werke, Duits-
land

Laagcalorische
granenreep met
tarwe, rijst,
gevriesdroogde
aardbeien, ver-
rijkt met 8 vita-
mines, ijzer en
calcium

Cereal Part-
ners, UK
(Nestlé)

Ontbijtgranen,
muesli

Cerealia
Foods, Noor-
wegen

Water met plan-
tenextracten

Vivaris Getran-
ke GmbH & Co
KG, Duitsland

Ontbijtgranen
met gevries-
droogde aardbei-
en, licht gezoet

Cereal Part-
ners, UK

Yoghurtdrank,
verrijkt met vita-
mines, perzik en
aloë vera

Karwendel-
Werke Huber
GmbH & Co
KG, Duitsland


