
In antwoord op vragen van ‘zap-
pende’ consumenten die op ver-
schillende momenten geheel

andere producten willen, komt er een
variëteit aan nieuwe voedingsmidde-
len op de markt. Wat deze producten
gemeenschappelijk hebben, is dat ze
goed smaken. Met minder wordt
geen genoegen genomen. Maar deze
producten moeten tegelijkertijd kwa-
litatief hoogwaardig zijn en goed
voor de gezondheid. Dat gezond-
heidsaspect is ook de reden voor de
‘revival’ of light-producten. Destijds
toch min of meer mislukt, lijken pro-
ducten met geen of heel weinig sui-

ker of vet nu wel aan te slaan. Bij de
hedendaagse producten staat gemak
voorop. Dit duidt dan zowel op berei-
dingsgemak als op het gemakkelijk
kunnen opeten van uiteenlopende
producten ‘on-the-go’. Gemakspro-
ducten worden verkocht via de super-
markten maar ook via out-of-home-
verkoopkanalen als catering of benzi-
nepompstations.

Letterlijk een voorproefje (er viel
veel zelf te proeven) van de produc-
ten die deze trends weerspiegelen en
die binnenkort hun weg naar de con-
sument zoeken, was te zien op de
Nationale Food Week. Jaarbeurs
Utrecht bundelde in een nieuwe for-
mule de bestaande beurzen Roka,

Slavakto/Fresh Food, AGF Detail en
Kaas & Delicatessen waarvoor de
belangstelling terugliep. Dit bleek
succesvol. Op de beursvloer waren er
naast de ‘reguliere’ stands tal van bij-
zondere exposities, presentaties en
demonstraties. Dit resulteerde in een
levendige vakbeurs. Ook de omlijs-
tende evenementen als congressen en
debatten werden goed bezocht. 

Versprimeur
Bonduelle Nederland kwam met een
primeur: versproducten. Het merk
was al bekend van groenten in blik,
glas en de diepvries. Nu is daar een
assortiment vers voorverpakte slapro-
ducten aan toegevoegd. Het gaat om
bladslaproducten in de bekende
folieverpakkingen, in zogenoemde
groentenmandjes en in luxe salade-
bowls. Op de folieverpakkingen wor-
den de kleurcodes blauw en oranje
gebruikt om onderscheid te maken
tussen malse, zachte, en krokante,
knapperige sla. De groentenmandjes
zijn harde kunststof bakjes die de los
op elkaar liggende slablaadjes moet
beschermen bij transport en in het
schap. Een ‘premiumproduct’ dat
duurder zal zijn dan de producten die
nu in de supermarkt liggen. Brand-
manager Sophie Stouten gaf aan dat
Bonduelle meent dat de consument
daarvoor wil betalen. “Nu worden de
prijzen laag gehouden. Met een kwa-
liteitsproduct als dit, krijgt de markt
ongetwijfeld een opleving.”
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Welke retailers de producten gaan
opnemen, was nog niet bekend. Een
toevallige passant op de beurs gaf
wel kritisch aan dat ‘zijn’ super-
marktketen het in elk geval te duur
vindt voor hun publiek. 

Nieuw waren verder op de Bonduel-
le-stand de traîteursalades voor het
out-of-home-kanaal. “We hebben
gebruik gemaakt van nieuwe receptu-
ren”, vertelde Stouten. “Wij zijn geen
Johma. De kracht van Bonduelle is
dat wij producten hebben die nie-
mand anders heeft.” 

Diepvriesgemak
Ook het diepvriesassortiment is door
Bonduelle nieuw leven ingeblazen

met de roerbakgroenten. De schotels
onderscheiden zich van bestaande
producten door de ‘verrassende com-
binatie’ van bekende groenten, zo
lichtte Stouten toe. Olie en kruiden
zijn in de vorm van kleine blokjes
toegevoegd. “Door het korte blan-
cheerproces dat wij toepassen, blij-
ven de groenten krokant en zijn ze
eigenlijk niet van vers te onderschei-
den.” Dat geldt ook voor de met
stoom bereide (naturel) groenten die
Bonduelle al wat langer op de markt
brengt. “De consument gaat inzien
dat diepvries net zo gezond is als
vers, maar wel het grote voordeel
biedt van gemak”, aldus de brandma-
nager. 

‘Gemak uit het vriesvak’ was ook de
slogan bij Enkco. Dit bedrijf toonde
stazakken met producten als roer-
bakreepjes, rundersoepballetjes,
gebraden kruimelgehakt en minige-
haktballetjes voor bereiding in mag-
netron of koekenpan. “Een pril idee
nog”, vertelde accountmanager Rob
van der Heijden. “Deze beurs is een
mooie gelegenheid om de markt voor
dit gemaksproduct af te tasten”.

Diepvriesgemak in een ander seg-
ment was te zien bij Boulangerie de
France. Bake’Up is een nieuw con-
cept voor bakproducten als crois-
sants die uit de diepvries direct de
oven in kunnen. Het rijzen en bakken
vindt tegelijkertijd plaats in 20 tot 25
minuten. De consumentenverpak-
king met zes croissants onder de

Onder de noemer ‘lekker en snel’ zijn veel producten
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ook de light-trend helemaal terug en ‘kidsmarketing’

floreert. De Nationale Food Week toonde dit alles. Het
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met 33.000 bezoekers goed aan.
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Bonduelle komt met een versassortiment voorverpakte slaproducten.

Diepvries is net 

zo gezond als vers, maar biedt wel het 

voordeel van gemak
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pel/appelsap. Het sinaasappelsap
komt als sap uit Costa Rica. De Fle-
vofruit-sappen worden gepasteuri-
seerd voor een langere houdbaarheid.

Naast de sappen bracht Riedel
onder meer Coolbest Smoozy onder
de aandacht. Het betreft een vruch-
tenpuree in knijpverpakking die in
eerste instantie als gemaksproduct
voor onderweg via de benzinepom-
pen zal worden verkocht. Het retail-
kanaal volgt later. Het succes van de
verpakking is inmiddels via Breaker

bewezen. Dit product lanceerde Rie-
del in een nieuwe variant met granen
of andere energierijke toevoegingen
in drie smaken. 

Light helemaal terug
De zinsnede ‘geen suiker toegevoegd’
is op menig product van Riedel te vin-
den. De light-varianten worden popu-
lair en ook andere fabrikanten brengen
dergelijke producten. Bacardi-Martini
Nederland lanceerde zelfs twee light-
varianten van de Breezer in de smaken
orange en lemon. Het motto: 50%
calorieën, 100% Bacardi Breezer.

naam La Vie Parisienne wordt een
serieuze aanval op Danerole, zo werd
verzekerd. 

Nieuwe verkoopkanalen
Twintig minuten bij 150°C in de oven
en exclusieve producten als met
gebraden gehakt gevulde paprika,
witlof of tomaat zijn klaar om te
eten. Deze producten van Van Pelt
Vlees uit Hellevoetssluis zijn nu niet
langer via grootverpakkingen voorbe-
houden aan de horeca of slagers
maar worden in consumentenverpak-
king aangeboden. De fabrikant scha-
kelde voor een deel van het (biologi-
sche) assortiment over van dieptrek-
op gasverpakkingen. De presentatie
van de in top-seal verpakte producten
verbeterde daardoor fors en de houd-
baarheid werd met een dag verlengd
tot zes dagen.

Met de Q-linaire betreedt ook
Dumeco nieuwe verkoopkanalen en
wel de buitenhuismarkt met aantrek-
kelijke marges en derhalve zware
concurrentie. Q-linaire bestaat uit
twee lijnen met diepgevroren produc-
ten: een gebraden en een vriesversas-
sortiment. Alle Makro’s hebben Q-
linaire inmiddels opgenomen, met
andere groothandels zijn gesprekken
gaande. Belangrijke pluspunten
waarmee Dumeco zich profileert,
zijn innovatie en voedselveiligheid
door de gehele keten heen. Hiermee
speelt de vleesverwerker in op de
teruglopende vakkennis en keuken-
bezetting in de horeca en op de hang
naar meer zekerheid bij hotels wat
betreft de kwaliteit van een kwets-
baar product als vlees. De gebraden
producten zijn Chicken shoarma,
Kalkoen gyros, Roast pork strips,
Rundergehakt, Shoarma strips en
Premium chicken. Het vriesversas-
sortiment bestaat uit producten als

schnitzels, spare ribs, cordon bleu en
hamburgers. 

Gezond
Dat producten gezond en lekker
moeten zijn, is eigenlijk vanzelfspre-
kend. Maar er zijn productinnovaties
die daar een stapje verder in gaan.
Campina introduceerde onder het
merk Vifit Choless Control, een cho-
lesterolverlagende yoghurt. Twee
porties per dag verlaagt het LDL-
(slechte) cholesterolgehalte in het
bloed met gemiddeld 10%, zo claimt
de producent. De werking wordt toe-
geschreven aan de plantenstanolen.

Het Columbus-ei van Belovo Neder-
land, waarover VMT nr. 4 (14 februari
2003, pag. 33 en 34) al uitgebreid
berichtte, was een ander voorbeeld
op de beursvloer van producten met
een gezondheidseffect. Hier zijn het
de omega-3-vetzuren die de gezond-
heid ten goede komen. 

Verse sappen
Versgeperst sap – dus niet uit con-
centraat – is een snel aan populariteit
winnend product. Riedel liet alle
beursbezoekers het verse sap uit de
glazen fles proeven. Een succes, zo
werd gesteld, maar de verslogistiek
van een maximaal zes dagen houd-
baar product vraagt nog veel aan-
dacht. 

Ook Fruity King heeft vers sap in
het assortiment. Om de versuitstra-
ling te verbeteren, is gekozen voor
een nieuwe, heldere fles en een ander
etiket. Dit product met een houd-
baarheid van tien dagen, is verkrijg-
baar in nieuwe smaken.

Eveneens vers sap en wel geperst
van appels van eigen teelt, is Flevo-
fruit. Fruitkwekerij Vermeulen heeft
het assortiment recentelijk uitgebreid
met een sinaasappelsap en sinaasap-

en snel

‘Een verrassende combinatie van bekende

groenten’, onderscheidt de nieuwe

roerbakschotels van Bonduelle van producten die

al op de markt zijn. 

Ook voor vleesproducten wordt er gedacht aan

‘gemak uit het vriesvak’. 

Groot en klein kon zich

op de Nationale Food

Week overtuigen van de

goede smaak van

versgeperste sappen. 

De producten van Van Pelt Vlees worden niet

langer alleen in grootverpakking aangeboden,

maar zijn er ook in consumentenverpakking.



Nieuw van Friesche Vlag was Milk &
Fruit Light, dat niet alleen geen sui-
ker bevat maar ook geen vet. In ande-
re productsegmenten is er tevens
aandacht voor geen of weinig vet.
Lekker & Gezond is een assortiment
magere vleeswarensnacks en maal-
tijdcomponenten van Hoy. Het vetge-
halte van de producten is laag, zon-
der aan smaak in te boeten. Er is
gebruik gemaakt van plantaardige
onverzadigde vetzuren en voedings-
vezel is toegevoegd. Naast een barbe-
cue/braadworst en een extra magere

rookworst zijn er drie leverworstva-
rianten verkrijgbaar.

Eru presenteerde SlimKuipje 15+.
Het is de herpositionering van Zilver-
kuipje met nog minder vet en tevens
een ‘roomzachte’ smaak, zoals de
fabrikant het omschrijft. Want zelfs
voor light-producten geldt dat de
smaak optimaal moet zijn. 

For kids
Eru bracht meerdere productvernieu-
wingen in de markt voor smeerkaas.
Naast Crème de Brie, als onderdeel

van de ‘verwenlijn’, werd een product
speciaal voor kinderen geïntrodu-
ceerd. GoudKuipje Kids heeft de mild
romige smaak die kinderen lekker
vinden, zo werd verteld. Het is een
35+ kaas die bovendien rijk is aan
calcium.

Speciaal voor kinderen én light zijn
Slimpie snoepgoed en zuivel. Fabri-
kant Thijs Food Innovation bracht al
eerder Slimpie suikervrije limonade-
siroop op de markt. Gewezen wordt
op het effect van hyperactiviteit dat
veel suiker op kinderen zou kunnen

hebben. Tevens is overgewicht een
argument om producten zonder sui-
ker te ontwikkelen. De nieuwe vla is
er in de smaken aardbeien en vanille.
De lijn snoepgoed omvat carameltof-
fees, vruchtentoffees, citroen/sinaas-
appelzuurtjes en fruitmix. 

Kruiden
Speciale aandacht voor de smaak, is
dé specialiteit van de kruidenleveran-
ciers. Hela Thissen in Venlo brengt
‘down under’ naar de Nederlandse
slagers. Met het nieuwe kruidencon-
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cept dat onder de naam ‘Australian
Bush Food, the Outback spirit’ werd
gepresenteerd, wil het bedrijf Europa
kennis laten maken met smaken die
door de aboriginals in meer dan
10.000 jaar op de natuur zijn vero-
verd. Gebruikt worden originele Aus-
tralische kruiden en specerijen
als ‘pepperberry’,
‘lemon myrte’,
‘mountain
pepper’
of ‘bush
toma-
to’. Hela
Australië
werkte daar-
bij samen met
‘Hand in hand
developing
Aboriginal Enter-
prise’, een organisatie
die de aboriginals onder-
steunt om hun kennis beter te
benutten. 

Dichter bij huis introduceerde Raps
uit Best yoghunade, een nieuwe mari-
nadelijn gebaseerd op yoghurt. Er
kan gekozen worden uit de smaken
paprika, grillkruiden en knoflook. De
producten zijn aldus Raps ‘vol van
smaak en lekker fris, hebben mooie
kleuren en zijn glansstabiel’. ■

Light is populair, zelfs als Breezer

NFW Innovatie Awards 2003
Tijdens de Nationale Food Week werden twee NFW

Innovatie Awards uitgereikt voor respectievelijk

Voedselveiligheid/Hygiëne

en Duurzaamheid. In de

categorie Voedselveilig-

heid/Hygiëne ging de prijs

naar Plukon Poultry BV uit

Wezep en in de categorie

Duurzaamheid wist Val-

derrama Olijf Olie Extra

Virgen te Muiderberg de

award in de wacht te sle-

pen.

Salmonellavrije kip

Sinds april vorig jaar ver-

koopt Plukon Poultry BV

een gecontroleerd salmo-

nellavrij kipassortiment

(zie ook VMT nr. 11, 2002,

pag. 21-24). Volgens het

juryrapport heeft Plukon

haar positieverbetering

door dit product behaald

door een combinatie van

product-, proces- en sys-

teeminnovatie. Verder

heeft deze innovatie niet

alleen op technisch

gebied plaatsgevonden,

maar ook op organisatorisch gebied. De organisatie

in de keten werd namelijk eveneens vernieuwd. Deze

combinatie en het grote probleem dat met deze

innovatie wordt opgelost, heeft volgens de jury

geleid tot de toekenning van de prijs.

De productie en verkoop van het salmonellavrije

kippenvlees loopt inmiddels volgens planning. Twee

nieuwe producten, kiphaasjes op stok (gemarineerd

vlees voor de barbecue) en kipgehaktballetjes die na

twee minuten in de magnetron een hartig tussen-

doortje of maaltijdcomponent zijn, komen binnen-

kort op de markt.

Olijfolie van boom tot tafel in 45 minuten

Over Valderrama Olijf Olie Extra Virgen valt in het

juryrapport te lezen dat het productieproces innova-

tief is op grond van het feit dat wordt geproduceerd

door middel van een natuurlijk proces. De winning

vindt vanaf de pluk van de olijven tot en met het

afvullen van de olie binnen 45 minuten plaats. “De

processing van de olijven geschiedt bij 23°C, waarbij

alleen een centrifuge wordt gebruikt voor zuivering

en scheiding. Hierdoor worden naast de aroma- en

smaakcomponenten ook verbindingen als antioxidan-

ten vastgehouden. Door deze mechanische en fysi-

sche winning en zuivering ontstaat een minimale

reststroom. Het is een consistent proces, waarbij

natuurlijke aspecten in de productie naar voren

komen. Duurzaamheid staat centraal in de bedrijfs-

strategie. Een verschuiving tussen de drie P’s (People,

Planet en Profit) gaat daarbij over in een gelijktijdige

versterking van alle drie de P’s. Dit leidt tot een ster-

kere onderneming en een echte bijdrage aan duurza-

me ontwikkeling. Valderrama zet een duidelijke stap

in deze richting”, aldus het juryrapport. 

Fred ten Kroode, area salesmanager Benelux van Valderrama: “Sinds

de toekenning van de NFW Innovatie Award heeft het storm gelopen

op onze stand. De Nederlandse toprestaurants en -koks tonen zich

allemaal laaiend enthousiast en ik kan het alleen maar met ze eens

zijn. Het is ook een heel mooi product dat die Spaanse familie

Valderrama op de markt brengt.” 

Speciaal voor kinderen

ontwikkelde Eru

Goudkuipje Kids met een

mild romige smaak. 
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