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Onder de koffie-introducties zijn nauwe-
lijks pondspakken te bespeuren. In
Nederland en omringende landen maken
250-gramszakken plaats voor dozen met
koffie-pads. Binnen thee zet de trend naar
tweegramsbuiltjes door. Theezakjes voor
familiepotten maken plaats voor een-
kopszakjes in tientallen smaken. In de
supermarkt verkochte thee is steeds vaker
op smaak gebracht. Gearomatiseerde
thee met fruitsmaken is favoriet, maar
ook kruidenthee komt in Europa sterk op.
Ook het koffieaanbod wordt snel gevari-
eerder. Introducties refereren aan bepaal-
de regio’s of krijgen een typische melan-
ge opgeplakt. Belangstelling voor authen-
tieke koffie- en theeproducten is er ook.
Topkwaliteit, liefst duurzaam geteeld en
zo min mogelijk bewerkt. Het is deze
niche waarin koffie- en theewinkels met
huisgebrande (espresso)bonenkoffie en
regionale, los verpakte theespecialiteiten
een groeiende afzetmarkt ontdekken.

Senseo-trein
Volgens de Vereniging van Nederlandse
Koffiebranders en Theepakkers behoren
Nederlanders wereldwijd tot de meest
enthousiaste koffiedrinkers. Met een
gemiddelde consumptie van 142 liter per
jaar drinken in Europa alleen de Finnen,
Noren, Zweden, Denen, Oostenrijkers en
Zwitsers meer. In het jaarverslag van juni
2004 concludeert de vereniging dat kof-
fiedrinken steeds vaker thuis gebeurt.
Werd in 2000 44% van de koffie buitens-
huis gedronken, in 2003 was dit nog
slechts 29%. Dit zal ongetwijfeld te
maken hebben met de opkomst van

hoogwaardige koffiemachines en pads
voor de thuismarkt. Hiermee kan de con-
sument snel een kwalitatief goed kopje
koffie zetten. Van 2003 naar 2004 zag
Douwe Egberts de afzet van zijn Senseo-
pads met 78% omhoog schieten. Vooral
in Nederland, België, Frankrijk en Duits-
land timmerde Sara Lee/DE flink aan de
weg. Deze zomer maakte Sara Lee
bekend dat het aantal verkochte Senseo-
apparaten wereldwijd in een jaar tijd is
gestegen met 56% tot 8 miljoen stuks.
Van de koffiepads werd 39% meer ver-

kocht. Overigens komt de sterkste groei
uit Nederland, België, Frankrijk en Duits-
land. Ook vanuit nieuwe markten als de
Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk waar het Senseo-koffieappa-
raat is geïntroduceerd klinken positieve
geluiden. En zo dendert de Senseo-trein
maar door.

Onder het motto ‘Pour thru – no
mess just fresh’ heeft Finlay
Beverages voor de Britse markt
koffiesachets ontwikkeld die je
in een beker zet en overgiet met
heet water. Er zit versgemalen
koffie in deze Café Express. Niet
goedkoop: ¤ 0,31 per sachet. 

Deze Britse Senseo-introductie (Tesco) in de
smaakrichting ‘Sidney’ is gearomatiseerd
met citroen en vanille. Deze variant was er al
op de Nederlandse, Duitse en Frans(talige)
markt. Ook in de smaak ‘Vienna’, met vanil-
le, chocola en hazelnoot als smaakmakers.

Seelect Tea richt zich in de VS
met kruidenmelanges op consu-
menten die gezond en jeugdig
willen blijven. Er is een Clarity-,
Joyviality- en Vitality-variant. Er
zitten kruiden en wortels in als
munt, ginseng, eucalyptus, jene-
verbes en citroenoliën. 

Onder huismerk heeft Albert Heijn Groene
Thee met Gingko Biloba en kruidenthee met
Guarana en Cichorei geïntroduceerd. Propo-
sities: Concentratie en Energie. 

Van Cafedirect deze ethisch ver-
antwoorde thee voor consumen-
ten op de Britse markt. Deze bij-
na cafeïnevrije variant is een lijn-
extensie.

Wereldwijd staat de koffie- en theemarkt bol

van de gemaksproposities. Individuele verpak-

kingen scoren getuige de opkomst van koffie-

pads, instant zakjes en theebuiltjes met gearo-

matiseerde thee en kruidenmengsels. Dankzij

de trend naar luxe smaakrichtingen blijft de

kassa rinkelen.

Koffie en thee voor
de luie consument
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Een van de weinige introducties van 250
gramsverpakkingen (Carrefour, Frankrijk).
Deze gemalen koffie van Saga, een lijnexten-
sie, bestaat uit 40% Arabica- en 60%
Robusta-bonen.

Gemak dient de mens bij Nescafé à Emporter
(Super U, Frankrijk). In de sachet bevinden
zich tien bekertjes met onderin een koffiefil-
ter. Heet water erbij, even roeren met bijge-
leverd roerstaafje en klaar om te drinken.
Prijzig met ¤ 2,95 per tien eenheden.

Deze nieuwe Senseo-variant voor de Britse markt (Tesco) ‘Sunset
Hills Kenyan Blend’ heeft een exotische positionering gekregen. De
melange bevat minimaal 50% Arabica-bonen uit Kenya, dus de beti-
teling ‘Kenyaans’ is maar betrekkelijk. Een soortgelijk verhaal voor
de ‘Highland Spice Sumatra Blend’. Ook hier minimaal 50%
Sumatraanse Arabica-bonen.

Nescafé Frappé is een instant koffiepoeder
in vanillesmaak voor de Poolse markt dat
gemengd moet worden met koude melk of
water.

Lipton profileert zich in het Midden-Oosten met 20 pyramidevormige
theezakjes in een hooglanzende sachet als de Senseo in het thee-
schap. Varianten: Gold Tea met grote theebladeren uit Kenya, India
met kruiden en stukjes mango, en Morocco met mint en kruiden. 

Van het Duitse Messmer een rooibosthee,
gearomatiseerd met kersen. 

Palanquin Spiced Tea is een pittige, Indiase
thee die bij Tesco in de schappen ligt. Er zit
kaneel, gember, zwarte peper, kruidnagel en
kardamom in. De driegramszakjes zijn goed
voor een vitaliserend effect. Ook Zonnatura
kwam met zo’n concept in ons land: ‘Indiase
warmte’. Hier is ook melkpoeder aan toege-
voegd.

Positionering van thee-, koffie en chocoladedranken. 
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Belangrijkste smaakrichtingen in de internationale theemarkt.
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Innova-database
De geselecteerde thee- en koffieproducten zijn afkom-
stig van de Innova-database. Hierin wordt een periodiek
overzicht gegeven van productintroducties in de voe-
dingsmiddelen- en drankenindustrie. Ook worden
trends gedestilleerd.
Meer informatie: www.innova-food.com.
Later dit jaar verschijnt in het Food Management-katern
een producttrendoverzicht van natte en droge sauzen en
smaakmakers.


