
Ook deze ISM-editie bevestig-
de het stereotype beeld van
graaiende handen in felge-

kleurde marshmellow-bakken,
geblondeerde dames die bonbonne-
tjes uitdelen en bezoekers die tien
minuten in de rij staan om een felbe-
geerde Fisherman’s Friend-strandtas
in ontvangst te nemen. Een ons-kent-
ons-beurs met veel vertrouwde merk-
fabrikanten op hun vaste stek. Het
overweldigende, internationale aan-
bod en de overvolle gangen bewijzen
het bestaansrecht van dit jaarlijks
terugkerende evenement. Ook de
Nederlandse zoetwarenindustrie was

goed vertegenwoordigd. Overigens
met een duidelijk exportgericht
assortiment, waaronder stroopwa-
fels, kruidkoek, appelgebak en ande-
re producten met een hoog klompen-
gehalte, zoals de elegante tulip-flik-
ken op de Droste-stand.

Popcorn-rage
Een opkomend snackproduct is pop-
corn. Deze markt is in Europa de
laatste jaren sterk gegroeid door de
introductie van kant-en-klare op
smaak gebrachte varianten. Deze
successnack was op de ISM volop te
zien. Daarbij overheerste het zoete
smaakpallet. Een nieuw fenomeen is
fel gekleurde popcorn in alle moge-
lijke (fruit)smaken. Het Britse FE
Tidman toonde ze in appelgroen,
bosbesblauw, perzikoranje en bana-
nengeel. De mierzoete, synthetisch
aandoende geur en dito kleurstelling
had een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht op het publiek. Op het
Amerikaanse paviljoen stond SB Glo-
bal Foods met wat zwaarder gecoate
popcornsoorten in de smaken appel,
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aardbei en karamel. De laatste smaak
in feloranje moet net als in Amerika
ook hier een echte Halloween-hit
gaan worden. Hartige popcornsma-
ken waren in de minderheid. Stands
die voor zout gingen, brachten sma-
ken als Butterpopcorn, gepofte maïs
met een zware botersmaak, dat het
van nature zo licht verteerbare pro-
duct bijzonder machtig maakt. 

Pepermuntkick
Uiteraard ontbraken de gimmicks
niet. De Amerikaanse kauwgompro-
ducent Wrigley lanceert op de Duitse
markt bladvormige mondverfrissers
ter grootte van de bekende kleinfor-
maat zelfklevende gele briefjes. Ze
zitten met 24 tegelijk verpakt in een
miniatuur kunststofhoudertje. Op de
tong smeltend geeft Eclipse Flash
direct een krachtige pepermunt-
smaak af die wel een uur blijft han-
gen. Het product is gelatinevrij, want
gemaakt op basis van verschillende
niet-dierlijke geleermiddelen en
maltodextrine. 

Het eveneens Amerikaanse Just-
Born, gespecialiseerd in seizoenspro-
ducten van schuim, greep de beurs
aan om het grootste ‘non-chocolate’
paasproduct uit de VS te promoten.
Het gaat om Marshmallow Peeps, een
knalgeel spekje in de vorm van een
kuikentje. De firma produceert een
miljard stuks per jaar en hoopt nu
ook de Europese harten te veroveren. 

Snoep verstandig
De ISM is vooral een verwenbeurs.
Gezondheid is bij de meeste stands
geen issue. Maar de stands die
bewuste voeding propageerden, kwa-
men soms met leuke innovaties. Zo
krijgt ‘snoep gezond, eet een appel’
een nieuwe dimensie met de ‘dried
apple crisps’ van het Chinese merk
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De Keulse zoetwarenbeurs ISM van 26 tot 29 januari bood als

vanouds een compleet beeld van het wereldwijde aanbod in
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zien. Vaak waren dat producten met toegevoegde waarde die

verzadigde marktsegmenten van nieuwe impulsen kunnen

voorzien. Duidelijk werd dat functioneel snoep passé is en dat de

obesitasproblematiek nauwelijks leeft onder producenten.
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ISM 2003: mierzoete beurs met 
ZOETWAREN

Fig. 2   De ISM was druk

bezocht en noteerde een

bezoekersplus van 2%. In

totaal werden 33.500

vakspecialisten

geregistreerd.

Fig. 1   De innovatieve kauwbonbon van Zile: zachte

yoghurtomhulling met krokante mueslikern. Gezondheid in een

snoeperig jasje. 
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del dat snoepjes aan de lopende band
uit een zakje in haar mond steekt. En
ze komt er geen grammetje van aan.
Een nieuwe benadering, volgens een
Katjes-woordvoerster, waarmee het
bedrijf wil onderstrepen dat het om
een verantwoord product gaat. “Er
heeft nooit vet in onze Yoghurt-Gums
gezeten. Nu dik zijn een item is, com-
municeren we dat bewust.” 

Bij Perfetti van Melle zijn ze zich
ook bewust dat het imago van de
branche op het spel staat, als er niet
adequaat op de overgewichtproble-
matiek wordt gereageerd. Achter-
overleunen en wachten tot de kritiek
los breekt, is niet onze strategie laat
Den Daas weten. “Ook wij vragen
ons af waar onze verantwoordelijk-
heid ligt. We denken daar absoluut
over na. Aan de samenstelling van
snoep is de laatste jaren niets veran-
derd. Daar willen we ons ook niet
primair op richten. Obesitas wordt

vooral veroorzaakt doordat kinderen
minimaal zijn gaan bewegen en dus
minder verbranden. Het lijkt ons
beter om onze verantwoording als
producent te nemen door te focussen
op dat gebrek aan beweging. We zul-
len eerder de noodzaak van meer
bewegen gaan promoten, dan het in
het product te zoeken.” ■

Green tree. De geelwitte schijfjes
Fuji-apples lijken op het eerste
gezicht sprekend op Oud-Hollandse
gedroogde appeltjes, maar hebben
een krakende beet en smaken veras-
send friszoet. Volgens de producent
Dongfang (Chinees voor oosters
voedsel) bevatten de appelchips
slechts 3 tot 5% vocht. Het product
werd ontwikkeld aan de universiteit
van Tianjin door professor Yantao
Song, tevens vice-manager. Van hem
kwam het idee om meer te doen met
de enorme appelproductie in het
Noorden van China. “Appels zijn bij
ons goedkoop, maar het is voor de
boeren moeilijk om ze vers te houden
vanwege gebrekkige bewaarmetho-
den. We zijn een paar jaar bezig
geweest met een R&D-traject, waarbij
we appels met behulp van een specia-
le vacuümmethode krokant kunnen
drogen. Uit 15 kg halen we een kilo
chips. Wat je eet is puur appel. Lek-
ker als snack, maar ook als smaak-
maker in een glas mineraalwater of
thee. Op deze manier kunnen we de
arme boeren helpen hun inkomsten
te vergroten. Dus de hele regio van de
fabriek profiteert hiervan.” 

Een sportreep op basis van
gedroogde bananen was het gezonde
nieuws bij het Duitse Daabon. De
Banergy, geproduceerd door het
Columbiaanse Barrita, bevat uitslui-
tend natuurlijke vruchtensuikers en
ontbijtgranen en is volledig biolo-
gisch. Daabon greep de ISM tevens
aan om de Jabbana, een nieuwe nog-
avariant met chocoladeomhulling,
voor het voetlicht te brengen. Even-
eens in het gezondheidsspectrum valt
de kauwbonboninnovatie van het
Zwitserse Zile. Een krokante muesli-
kern met stukjes rozijnen, cranber-
ries en appel wordt omhuld door een
zachte massa op basis van appel,
honing en roomyoghurt. Zile onder-
streept dat deze Europese noviteit
een gezonde snack is die de hele dag
door kan worden gegeten en waaraan
eenvoudig functionele claims te kop-
pelen zijn.

Functioneel is uit
De jaren geleden aangekondigde
trend naar functioneel snoep blijft
uit. Snoep met toegevoegde vitami-
nes en mineralen was mondjesmaat
in het expositieaanbod terug te vin-
den. Zoetwarenaanbieders bevestigen
dat de hype voorbij is. De consument
associeert snoepen nu eenmaal niet
met gezondheid, waardoor produ-

centen zich terughou-
dend opstellen. Volgens
Goos van Alphen, sales
manager bij Haribo,
heeft zijn bedrijf wel
gevitamineerde wine-
gums in het assorti-
ment, maar wordt dit
feit niet of nauwelijks
gecommuniceerd. “Het
toevoegen van vitami-
nes heeft nooit zo veel
gedaan in de markt en
zeker niet bij onze pro-
ducten. De associatie
met gezondheid past
niet bij ons imago.”

Dezelfde teneur bij
Perfetti Van Melle. Cas-
per den Daas, commer-
cieel directeur Benelux,
stelt dat de consument
niet vraagt naar functioneel snoep.
“Je zou ook kunnen vragen waarom
we al ons snoep niet suikervrij
maken. We kunnen dat wel, maar de
vraag is of het dan nog net zo lekker
is. Dat is waar het bij de consument
om draait. Ga je van snoep een func-
tional food maken, dan loop je het
risico dat je graaft onder dat funda-
ment van je product. Dat geldt trou-
wens meer in Nederland dan in
Frankrijk en Italië, waar functioneel
snoep, zoals Fruit-tella met calcium
en vitamine B, C, E is gelanceerd om
dat dit soort concepten daar beter
aanslaat. Dat betekent niet dat we het
in Nederland helemaal nooit doen.
We lanceren nu Mentos Pink Grape-
fruit, waar vitamine C aan is toege-
voegd.” 

Obesitas is non-issue
Terwijl gezondheidsinstanties zich in
de Westerse wereld druk maken over
het toenemende overgewicht van con-
sumenten, was obesitas tijdens de
ISM absoluut geen item. Er waren
opvallend weinig lightproducten te
zien. Caloriearm snoep concentreerde
zich bij de specialisten in dieetvoe-
ding in de vorm van suikervrije pro-
ducten voor diabetici. De kritische
geluiden over de rol van zoetwaren
binnen de obesitasproblematiek moe-
ten bij het gros van de zoetwarenpro-
ducenten nog doordringen. Natuur-
lijk zijn er uitzonderingen. Zo heeft
het Duitse Katjes “jes…jes” zijn ver-
pakking van de evergreen Yoghurt
Gums voorzien van een ‘ohne fett’-
vermelding. De nieuwste reclamespot
op de stand toonde een slank fotomo-

innovatieve uitschieters

Fig. 4    Het

chocolaterieassortiment,

zoals op deze stand van

het Italiaanse Witor’s,

was uitbundig en vond

gretig aftrek onder de

bezoekers.

‘Er heeft nooit vet in onze Yoghurt-Gums

gezeten. Nu dik zijn een item is,

communiceren we dat bewust’


