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Distributie
Thema: Innovatie

Met groeipercentages tussen de 5 en 10%
zit de functionele voedingsmarkt ruim
boven het gemiddelde in de voedingssec-
tor. Ook de komende jaren gaat Datamo-
nitor uit van een groei van minstens 5%
op jaarbasis. Veruit de meeste functione-

le voedingsmiddelen worden verkocht in
Amerika. In 2004 bedroeg de omzet ¤ 16
miljard, meer dan drie keer zo veel als
Europa.
Toch trekt Europa de innovatiekar binnen
de functional food-markt. De hoge omzet
in de VS komt vooral op conto van basis-
boodschappen met eenvoudige toevoe-
gingen. Zo wordt veel melk en vruchten-

sap standaard verrijkt met mineralen en
vitamines. Maar anders dan de Amerika-
nen voelen Europeanen meer voor pro-
ducten die van nature gezond zijn. Vooral
de zuivelbranche weet hier te scoren met
melkproducten die een stimulerende
invloed hebben op de darmflora. Ook
producten met extra vezels en gezond-
heidsvoedsel op basis van fruit zijn aan
een opmars bezig. 

Tien trends
Het Britse trendbureau New Nutrition
Business (NNB) volgt de ontwikkelingen
in functional foods al tien jaar op de voet.
In de decemberuitgave van het gelijkna-
mige blad onderscheiden de onderzoe-
kers tien trends die belangrijk zijn voor
de toekomst van de categorie. 

1
Focus op gezondheid
‘Wellness’ wordt de standaard aldus
NBB, verwijzend naar stappen van de
overheid om de overgewichtproblema-
tiek te beteugelen en een heroriëntatie
bij multinationals. Steeds meer bedrijven
houden hun producten kritisch onder de
loep. Recepturen worden aangepast, zo-
dat producten een betere vetzuursamen-
stelling krijgen, minder suiker en zout
bevatten of rijker zijn aan vezels. 

2
Marketing van intrinsieke gezondheid
Kern is het attenderen van de consument
op gezonde producteigenschappen die
van nature in een levensmiddel zitten.
Het kan hierbij ook gaan om
producten die al jaren op de
markt zijn en waaraan niet
eerder een (expliciet)ge-
zondheidseffect werd toege-
dicht, zoals chocolade, bier of
wijn. De verwachting is dat steeds meer
voedingsmiddelenbedrijven op basis van
de nieuwste wetenschappelijke inzichten
op hun producten zullen gaan vermelden
dat ze specifieke, functionele ingrediën-
ten bevatten. In de VS vermeldt Hershey’s
bijvoorbeeld op zijn Extra Dark-reep via
een logo dat deze een bron is van flavo-
noïden. Zo wordt food tot superfood. 

Functional foods 2006 -2010

Gemak en welzijn gouden com

Natuurlijke en gezonde
kinderproducten worden echte

winstpakkers

Ook onderzoeksbureau ACNielsen ziet brood in
functionele producten blijkens het laatste halfjaar-
lijkse onderzoek onder 21.000 respondenten in 38
landen. Zo zien de enquêteurs de volgende produc-
ten in het winkelwagentje belanden: olie en margari-
ne die het cholesterol verlagen, gefermenteerde
drankjes met ‘goede’ bacteriën, yoghurt met acidop-
hiluscultuur, melk, vruchtensappen en brood met
toegevoegde mineralen of vitamines en vezelrijke

producten en sojamelk. Maar consumenten tonen
zich volgens het onderzoek wel sceptisch over
beloofde gezondheidsvoordelen. In Europa ver-
trouwt een op de drie de claims niet. Ook de hoge
prijs van functional foods werpt een drempel op.
Veertig procent vindt de producten te duur. ACNiel-
sen concludeert hieruit dat er kansen zijn voor pro-
ducenten die betaalbare voeding met gezondheids-
voordelen op de markt zetten. 

In het winkelwagentje

De functional food-markt is op dreef. Het aantal

introducties groeit en er ligt nog een aanzien

marktpotentieel in het verschiet. Aan producten

met een intrinsieke gezondheidswaarde worden

de meeste kansen toegedicht omdat ze een posi-

tieve gezondheidsboodschap uitdragen en gericht

zijn op de hele samenleving. Een overzicht van de

trends en introducties in dit snel ontwikkelende

segment.
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3
Fruit als signaalingrediënt 
Trendvruchten zijn bosbessen, cranberry-
’s en granaatappels. Gezondheidsclaims
rond fruit gaan erin als koek. Hero plukt
nu de vruchten van zijn vroege focus op
fruit, getuige het succes van Fruit2Day. 

4
Vezels
Vezels zijn natuurlijk en wetenschappers
zijn het erover eens dat het dagelijkse
dieet voldoende vezels moet bevatten.
Aangezien de westerse mens te weinig
vezels consumeert, liggen hier kansen
voor de lancering van zowel volkorenpro-
ducten als verrijking van (bestaande)
voeding met vezels. 

5
Portieverpakking
Er verschijnen steeds meer functional
food-verpakkingen waarvan de inhoud
garandeert dat de gebruiker een bepaal-
de dagelijkse dosis aan gezondheid
binnenkrijgt. Het ‘kleine flesje’, ooit
bedacht door Yakult, blijkt een krachtig
marketinginstrument. Probiotische
drankjes in portieverpakkingen groeien
momenteel 30% per jaar in Europa. 

6
Functional drinks
In het verlengde van trend 5 zijn het niet
alleen portieverpakkingen die scoren,
maar ook halve en hele liters. Functione-
le dranken groeien harder dan bijvoor-
beeld functionele krachtrepen. Smooth-
ies zijn een goed voorbeeld van ‘food’ dat
drinkbaar is gemaakt. 

7
Huismerk
Ook in de functional food-markt is het
private label bezig aan een opmars. In
Frankrijk heeft Carrefour probiotische
drankjes onder eigen merk in de schap-
pen staan die concurreren met Danone’s
Actimel. Het met beta-glucanen uit haver
verrijkte AH Vitaalbrood (lancering 2003)
is het eerste Nederlandse voorbeeld en
bovendien geen kopie, maar een trend-
settend product. 

8
Slimme marketing
De juiste communicatie is het toverwoord
bij functional foods die nu nog een niche-
markt vormen. Een voorbeeld zijn pro-
ducten verrijkt met omega-3-vetzuren.
Nergens verkopen deze producten zo
goed als in Australië. Reden? Hier heb-
ben wetenschappers en bakkerijen de
koppen bij elkaar gestoken en consu-
menten bewust gemaakt van de gezond-
heidsvoordelen van ‘visolie’. Door voor-
lichtingscampagnes associeert de Austra-
liër brood verrijjkt met omega-3 automa-
tisch met gezondheid. 

9
Azië trendsetter
Ook de komende jaren zullen veel inno-
vatieve functional foods hun oorsprong
vinden in Azië. Japan blijft de bakermat
met als bekendste product dat de over-
steek naar Europa maakte Yakult. Minder

bekend is dat het taurinehoudende Red
Bull een Thaise vinding is. Westerse
bedrijven doen er goed aan hun ogen op
het oosten te richten, zoals Unilever deed
toen het in 2005 Europa’s eerste bloed-
drukverlagende zuiveldrankje introdu-
ceerde onder het Flora Pro-activ-merk. 

10
Functionele kindervoeding
Natuurlijke en gezonde kinderproducten
worden volgens NNB echte winstpakkers in
het schap. Eenvoud is hier het motto. Dus
geen complexe mix van functionele ingre-
diënten. Producten moeten zo min moge-
lijk bewerkt zijn, geen kunstmatige toevoe-
gingen bevatten en ‘fun’ zijn. Een voor-
beeld is de kids-variant die smoothy-pro-
ducent Innocent Drinks heeft gelanceerd. 

➜

ombinatie

Westerse bedrijven doen er goed aan
hun ogen op het oosten te richten

Groente en fruit staan voor intrinsieke
gezondheid. In de vorm van functionele
drinks is er weinig nodig om de consument
te overtuigen dat deze producten hun gezon-
de belofte waarmaken. Na Nederland en Bel-
gië kwam Knorr Vie afgelopen juli op de Brit-
se markt en met groot succes. Smaken:
appel/wortel/aardbei, banaan/pompoen/kiwi
en sinaasappel/banaan/wortel. 

Ook het Zweedse Skånemejerier heeft de
succesvolle kleine fles ontdekt en zijn
probiotische Proviva-zuivellijn in shots
geïntroduceerd. De 80 ml-flesjes bevat-
ten de Lactobacillus plantarum en zijn
verkrijgbaar in de smaken
bosbes/citroen, tropische vruchten en
framboos/blauwe bes. 
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Zestup is een Nieuw-Zee-
landse zuivelvinding op basis
van minimaal 10% colostrum,
gepasteuriseerde koemelk,
vitamines, mineralen en
vanillestokjesextract. Het
colostrum, de eerste melk
van kalverende koeien, is rijk
aan natuurlijke afweerstof-
fen (immunoglobulinen) en
glutamine dat darmproble-
men helpt te voorkomen.
Producent Zestlife beveelt
gebruikers twee tot zeven
300 ml-flesjes per week te
drinken voor een vitaler
gevoel.

De onlangs in het Verenigd Koninkrijk gelanceerde Smoothies for
kids van Innocents Drinks zijn verkrijgbaar in Tetra-pakjes van 180
ml, zowel ‘bricks’ als ‘wedges’. Smaken: appel/zwarte bes en sinaas-
appel/mango/ananas. Nu veel kinderen te dik zijn en ongezond eten,
zijn er kansen voor op de jeugd gerichte functional drinks. Hier is
‘fruit’ een sterke ‘claim’. 

Vincent Hentzepeter

Nog echt in de kinderschoenen staat de markt voor bloeddruk-
verlagende zuivel. Evolus van Valio, was Unilever begin 2005 te
snel af met de Europese introductie van het eerste bloeddrukverl-
agende, gefermenteerde zuiveldrankje. In Portugal wordt Evolus
onder het Emmi-merk gedistribueerd. Evolus bevat de melkzuur-
bacterie L. helveticus K16. Deze bacteriestam vormt tijdens het
fermentatieproces bioactieve tripeptides. Deze stoffen hebben
een enzymatische werking waarmee ze de bloeddruk reguleren.
Afgelopen zomer heeft Unilever in Portugal onder het Pro-activ-
merk een zuiveldrankje geïntroduceerd met een bloeddrukverl-
agende werking. Het functionele ingrediënt bevat Ameal-peptide
(lacto-tripeptide) waarvoor Unilever een licentieovereenkomst
heeft getekend met het Japanse Calpis. Yoplait ‘Healthy Heart’
wordt in de VS door General Mills verkocht als yoghurt ter verla-
ging van het cholesterolgehalte. Het product bevat sterolen en is
verrijkt met calcium, magnesium en kalium. General Mills heeft
voor de gecombineerde toevoeging van sterolen en mineralen een
licentieovereenkomst gesloten met de Finse MultiBene Group. 

Het is dringen op de Europese markt voor choleste-
rolverlagende zuiveldranken. In 1995 kwam Raiso in
Finland met Benecol op basis van plantenstanolen.
Pas echt winstgevend werd Benecol als merk toen het
Zwitserse Emmi medio 2004 kleine zuivelflesjes lan-
ceerde onder het Emmi/Benecol-merk. Danone kwam
met een soortgelijk product ‘Danacol’. Maar Unilever
is het meest succesvol gebleken. De laatbloeier is
met Flora Pro-activ nu Europees marktleider in cho-
lesterolverlagende zuiveldrankjes. Een markt die
naar schatting ¤ 160 miljoen groot is en anderhalf
jaar geleden nog niets voorstelde.

De Woodstock Water Buffalo Company (Vermont, VS) promoot
zijn waterbuffelyoghurt als volgt: 45% meer calcium dan gewone
koemelkyoghurt, 50% meer eiwit, 43% minder cholesterol en
hartvriendelijk dankzij toegevoegde EPA- en DHA-vetzuren (100
gram omega-3 per portie). De kidsvariant heet Buffalo Buddies
(rijk aan calcium en eiwit). 
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