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Product en ontwikkeling
Dranken

De deelnemers aan het van 2 tot 4 maart
in Amsterdam gehouden ‘First Global
Soft Drinks Congress’ werden virtueel
verwend met honderden voorbeelden van
nieuwe, originele frisdranken. Het Britse
adviesbureau Zenith International uit
Bath organiseerde deze bijeenkomst voor
de eerste maal. Met sprekers en deelne-
mers uit alle windstreken, van Europa tot
en met Noord- en Midden-Amerika als-
ook Australië en Japan, bleek het congres
inderdaad ‘global’ te zijn. Het toonde

aan dat de frisdrankensector springle-
vend is en heeft begrepen waar de be-
hoeften van de hedendaagse consument
liggen.

Nieuwe smaken
Een opvallende trend bij de ontwikkeling
van nieuwe frisdranken zijn de nieuwe
smaken. Zo bracht het Oostenrijkse be-
drijf Vöslauer in zijn ‘Balance’-lijn waters
uit met de smaken ‘blood orange’/kori-
ander, abrikozen/gember, ananas/grape-
fruit/aloë vera en roos/granaatappel. In
Duitsland presenteert Ileburger in zijn
‘Wellness Relax’-lijn een perzik/mango/

lapacho theedrank. Andere voorbeelden
zijn dranken met diverse plantenextrac-
ten zoals pepermunt of ginkgo biloba.
Voor een deel kwam deze smaaktrend uit
gezondheidoverwegingen voort. Daarbij
kan worden gedacht aan de enkele pro-
centen vruchtensap die zijn toegevoegd
of de verrijking met kruidenextracten en
gezondheidbevorderende functionele
ingrediënten.

Light
Gezondheid, en specifiek het inmiddels
erkende wereldwijde probleem van
zwaarlijvigheid, speelt daarnaast ook in
andere zin in de frisdrankensector. Laag-
calorische (in het Engels ‘diet’ en bij ons
‘light’ genoemd) dranken zijn troef. Als
resultante hiervan hebben suikerhouden-
de dranken marktaandeel ingeleverd.
Opvallend is dat consumenten óf calorie-
arme óf reguliere suikerbevattende pro-
ducten kiezen en deze ook afwisselend
consumeren. De ‘tussenin’-producten
met half suiker en half zoetstof, bijvoor-
beeld C2 (van Coca-Cola) en ‘Edge’ (van
Pepsico), blijken minder succesvol te zijn
(zie foto). Wel zijn er regionaal grote ver-
schillen. Zo is er in Duitsland een po-
tentieel grote markt voor producten met
een gereduceerd caloriegehalte. Op de
Britse markt vertegenwoordigen de ‘par-

tially sugar replaced’-producten een ‘der-
de segment’ naast suikerhoudende fris-
dranken en frisdranken met zoetstoffen.

Functionele frisdranken
Geheel beantwoordend aan een toene-
mend gezondheidbewustzijn bij de con-
sument, is de opkomst van ‘functionele’
frisdranken. Het gaat om gezondheid-
bevorderende producten en dranken die
het risico op het ontstaan van ziekten
verminderen. Feit is wel dat het vooral de
beter gesitueerde en ontwikkelde bevol-
kingsgroepen zijn die deze producten
eerder en meer consumeren.
Tijdens het congres werd over soorten
functionele dranken gediscussieerd. Een
onderverdeling in categorieën bleek
moeilijk. De grenzen zijn aan het verva-
gen en (traditionele) frisdrankcategorie-
ën lopen meer en meer in elkaar over (zie
schema).

Regionale verschillen
Wereldwijd vertoont de categorie gebot-
teld water de grootste groei van de ver-
schillende categorieën frisdranken (zie
kader). Globale statistieken vertellen
echter een verhaal. Het andere verhaal is
dat elke regio in de wereld zijn eigen
trends kent.
Een buitengewone groei laten bijvoor-

Gre

C2 en Edge van respectievelijk Coca Cola en
Pepsico zijn in de VS op de markt. De cola’s
bevatten een combinatie van suiker (50%
van reguliere cola) en zoetstof.

Nieuwe, frisdranken van Cadbu-
ry Schweppes.

‘Lipton Green Tea’
van Unilever past in
de categorie functi-
onele dranken.

Wereldwijd vertoont de categorie
gebotteld water de grootste groei in

het frisdrankensegment

Frisdranken zijn wereldwijd razend populair. Wel treden er binnen dit dran-

kensegment verschuivingen op. Zo maakt gebotteld water opgang ten kos-

te van koolzuurhoudende frisdranken. Opvallende trend is de opkomst van

gezondheidbevorderende functionele frisdranken. Ook nieuwe smaken zijn

in zwang. En er worden verrassende combinaties met vruchtensappen, zui-

vel en soja ontwikkeld.

Nieuwe, opmerkelijke smaken
zijn dé trend.
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beeld in Duitsland de ‘schorles’ zien. Dit
zijn frisdranken die een 50/50-mengsel
vormen van mineraalwater en helder
vruchtensap. Eveneens razend populair
in Duitsland, en ook in Oostenrijk, zijn de
zogenoemde wellness-dranken. Voor-
beelden zijn de multivitaminevruchten-

dranken en de ACE-antioxidantdranken.
In continentaal Europa maken vooral de
combinatiedranken van zuivel en vruch-
tensap opgang.
De winnende concepten in de Verenigde
Staten en Japan zullen naar verwachting
binnen afzienbare tijd naar Europa over-
waaien. Daarbij gaat het om:
– ‘lifestyle’-drankjes, die goed zijn voor

hart, gewrichten, ogen, huid, et cetera.
– ‘sportwaters’, voedingscomponenten

bevattende drankjes die de fysiologi-
sche behoeften van sportmensen
afdekken.

– ‘near-water drinks’, waters met vita-
minen, mineralen, voedingsvezels,
aminozuren en andere voedingsstof-
fen.

– ‘smoothies’, een moeilijk te definië-
ren categorie van dranken die geka-
rakteriseerd worden als mengsels van
(meestal) zuivel en vruchtensap of

-puree. De vruchtencomponent geeft
het product een zachte en ietwat
smeuïge (‘smooth’) textuur. Door hun
samenstelling worden smoothies als
uiterst gezond beschouwd.

Great taste
Smaak en dan ‘great taste’ is een absolu-
te voorwaarde voor succes van frisdran-
ken, zo vertelde elke inleider tijdens het
congres. Toch viel op dat de uitkomst van
productontwikkelingswerk nogal eens te
wensen overlaat. Dit kon worden ge-
staafd aan de producten die op het con-
gres beschikbaar waren om te proeven.
Ondanks het gegeven dat bepaalde krui-
den bevattende functionele waters wei-
nig smaak hadden, zijn ze, aldus de spre-
kers, in de markt succesvol.

Remmen
De grote innovatiedrang van de dranken-
industrie heeft naast nieuwe producten
ook innovatieve, op convenience afge-
stemde verpakkingsvormen opgeleverd.
PET en andere plastic materialen maak-
ten een zeer individuele vormgeving mo-
gelijk. Kleine, handzame verpakkingen
(’single serve’) stimuleerden en populari-
seerden de buitenshuisconsumptie.
Maar de industrie heeft ook te maken
met invloeden die innovatie bemoeilij-
ken. In relatie tot de verpakkingsontwik-

kelingen is dat het milieu. In Duitsland
bijvoorbeeld, leidde milieuoverwegingen
tot de ‘Verpackungsverordnung’ waar-
mee wegwerpverpakkingen aan banden
worden gelegd.
Remmend voor vernieuwing is verder de
toenemende kracht van de internationale
detailhandel. De drankenindustrie wordt
tot messcherpe prijsconcurrentie ge-
dwongen. Op het congres viel te beluiste-
ren dat dit niet alleen een remmende in-
vloed op innovatie heeft en zal blijven
hebben, maar dat het zelfs het bestaans-
recht van merkartikelenfabrikanten be-
dreigt. Een factor die tevens druk uitoe-
fent op de marges van de voedingsmid-
delenindustrie zijn de steeds strenger
wordende voedselveiligheidseisen.

Innovaties
Enkele van de nieuwe producten en pro-
ductcategorieën die op het congres de
revue passeerden, zijn zeker het vermel-
den waard. ‘Lipton Green Tea’ van Unile-
ver past in de categorie functionele dran-
ken (zie foto). Het vormt voor Unilever

enzeloze frisdranken

‘Great taste’ is een absolute
voorwaarde voor succes

De traditionele grenzen tussen de verschillende categorieën dranken vervagen. 
Bron: Eckes Granini International. 
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Keytrends in frisdranken 
– Gezondheid en ’wellness’.

Frisdanken met vitaminen,
soja, aloë vera, zuivel en
bepaalde ingrediënten voor
stimulering van de geest.

– Verfrissend/dorstlessend.
Vooral (laag)vruchtensaphou-
dende drankjes met (mine-
raal)water, soms met een wei-
nig koolzuur, en energie- en
sportdranken.

– ’Convenience’. Naast plastic
flessen, kartons met schroef-
dop en sportscaps, nu ook
handige ‘pouches’ (stazakjes).

– Verwennen, nieuwe smaaker-
varingen. Vooral smoothies
passen in deze trend.

– Waar voor je geld, grotere ver-
pakkingseenheden. Een ‘dua-
listische’ consument koopt
grote, goedkope verpakkingen
voor thuis en kleine, dure ’sin-
gle serve’-verpakkingen voor
onderweg.

– ‘Light’. Weinig calorieën. 
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een versterking in het segment ijsthee.
De positieve effecten voor de gezondheid
van groene thee, in het bijzonder dankzij
het hoge gehalte aan polyfenolen met
een sterke antioxidantwerking, zijn reeds
lang bekend. Consumenten zien groene
thee als een natuurlijk en oorspronkelijk
en daarom betrouwbaar product. Het
beantwoordt goed aan de wereldwijde
trend van ‘looking and feeling better’.
Opvallend was ook het aantal nieuwe,
vooral op jongeren gerichte producten.
Deze bevatten vrijwel altijd vruchtensap,

soms in combinatie met zuivel, zijn altijd
verrijkt met vitaminen en vaak ook met
mineralen. Voorbeelden van frisdranken-
producent Cadbury Schweppes zijn ‘Bio
Trina’, een met melk verrijkt product met
20% sap en toegevoegde vitaminen A, C
en E, en ’Oasis Top Doo’ (zie foto’s).
In de categorie vruchtendranken hebben
consumenten de toegevoegde smaak van
‘blood orange’ ontdekt. Het rode sap van
de bloedsinaasappel leent zich door zijn
zuurbittere smaak en donkere kleur uit-

stekend voor mengsels met de gewone
(blonde) sinaasappel en vele andere
vruchtensoorten.
De opkomende categorie probiotische
dranken is vooral in Scandinavië popu-
lair. Het zijn dranken die levende bacte-
rien bevatten. De bacteriën overleven het
maagzuur en de gal en bereiken intact de
dikke darm om daar hun goede werk te
doen. Mede dankzij de kleine flesjes van
onder andere Yakult, Actimel (Danone)
en LC1 (Nestlé) wordt langzaam maar
zeker het bewustzijn van de goede wer-
king van deze probiotische bacteriën bij
West-Europese consumenten versterkt.
Er mag daarom worden verwacht dat
meer probiotische dranken op de markt
verschijnen, in het bijzonder mengpro-
ducten van vruchtensap en zuivel.

Sojadranken
Een opkomende productcategorie is die
van sojadranken. Deze hebben lang moe-
ten lijden onder het slechte imago van
een boonachtige smaak. Zowel nieuwe
technologieën bij de productie van de
sojamelk als de combinatie met maske-
rende ingrediënten (bepaalde vruchten-
sappen en aroma’s) lijken dit probleem
vrijwel te hebben opgelost. Ook het ge-

bruik van eiwitisolaten uit soja draagt bij
aan smaak zonder ‘off-taste’. De ver-
wachting is dat vanwege de vele erkende
of vermoede gezondheidsvoordelen van
soja (hart, botten, suikerziekte, vrouwen-
problemen tijdens de overgang, kanker)
de toepassing van sojamelk en soja-eiwit
in dranken sterk zal toenemen. In Europa
is deze trend al zichtbaar in het Verenigd
Koninkrijk en Spanje.

Gerard Post
Ir. G.H.G. Post is consultant (gpost@zenithbeverageconsul-

ting.com) en freelance journalist.

Consumenten hebben de
toegevoegde smaak van ‘blood

orange’ ontdekt

Fig. 1   Mondiale drankenconsumptie 1998-2008 (in miljard
liters). Bron figuren: Zenith International.

Fig. 2   Mondiale consumptie grootste categorieën frisdran-
ken 1998-2008 (in miljarden liters).

Fig. 3   Mondiale consumptie overige categorieën frisdranken 1998-
2008 (in miljarden liters).

Fig. 4   Sterk groeiende (grote) frisdranken of frisdrankcategorieën
2000-2003 (in miljarden liters).

Fig. 5   Sterk groeiende (medium grote) frisdrankcategorieën 2000-
2003 (in miljarden liters). 
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In vergelijking met andere drankensoorten zoals warme
dranken, zuiveldranken en alcoholhoudende dranken,
vertonen frisdranken wereldwijd de sterkste groei. In de
categorie frisdranken zijn ‘bottled waters’ de grootste
winnaars. Deze producten zullen naar verwachting al in
2008 de koolzuurhoudende frisdranken voorbijstreven.
Ook de ‘stille’ (niet-koolzuurhoudende) frisdranken ver-
tonen een goede groei, vooral vruchtendranken met een
laag sapgehalte (zie figuren 1 tot en met 5).

Cijfers in frisdranken


