
vmt | 22 april 2005 | nr 9 37

Food Management
Marketing

Marktonderzoekers presenteerden uitge-
breide trendvoorspellingen voor vruch-
tendranken tijdens de 45ste Internatio-
nale Fruchtsaft Woche, georganiseerd
door uitgeverij Confructa-Medien van 16
tot 18 maart in Keulen. Richard Hall van
Zenith International maakte daarbij on-
derscheid tussen dranken op basis van
vruchtensap en koolzuurvrije (‘stille’)
vruchtendranken (zie kaders). Want hoe-
wel de grenzen tussen de categorieën
steeds meer vervagen, staan de definities
van vruchtensap en vruchtennectar vast.
Vruchtensap bevat 100% sap. Vruchten-
nectar bevat, afhankelijk van de vruch-
tensoort, tussen de 25% (bijvoorbeeld
banaan) en 50% sap (bijvoorbeeld si-
naasappel). Vruchtendranken bevatten in
de praktijk maximaal 25% sap, maar voor

de benedengrens geldt een wettelijke li-
miet. De opkomende categorie van func-
tionele dranken kan maar hoeft geen
vruchtensap te bevatten. Het zijn dran-
ken waaraan een gezondheidbevorde-
rend ingrediënt is toegevoegd of waaruit
een schadelijke stof is verwijderd. Vaak
worden de functionele dranken onderver-
deeld in verrijkte dranken, sportdranken,
energiedranken en ‘nutraceuticals’ ofwel
‘lifestyle drinks’. De vervagende grenzen
blijken ook uit de opkomst van combina-
tiedranken. Zo is vruchtensap met zuivel
of soja populair.

Prijzenoorlog
Bij de producenten van deze dranken is
sprake van een negatieve ontwikkeling
van de rentabiliteit. Wolfgang Twardawa

en Günter Birnbaum, beiden van de
‘Gesellschaft für Konsumforschung’
(GfK), zoeken de directe oorzaak in het
stijgende marktaandeel van de huismer-
ken en de opkomst van de prijsvechters.
“Deze ontwikkeling leidt tot prijzenoorlo-
gen, waarbij de consument meer en meer
gewend raakt aan prijsniveaus die niet in
overeenstemming kunnen zijn met de

Trends: dranken op basis van vruchtensap
– Inkomen is de basis voor consumptie. Hoe hoger het inko-

men, des te hoger de consumptie. 
– Premiumproducten (gekoeld, NFC (‘not from concentrate’),

vers en ‘smoothies’) in het hoge prijssegment lieten en
laten nog altijd volwassen marktsegmenten groeien. 

– Toenemende prijsdruk in segment houdbare dranken op
basis van vruchtensap.

– Sinaasappel blijft veruit belangrijkste flavour.
– Dranken op basis van vruchtensap zijn vooral ontbijtdran-

ken.
– Prijsdruk komt van dranken met een laag sapgehalte.
– Bezorgdheid van consument om (te veel) calorieën neemt

toe.
– Internationale merken zijn en blijven van beperkte invloed.
– Functionele vruchtensappen duidelijk in ontwikkeling.
Bron: Zenith International

Trends: stille vruchtendranken
– Vervaging van grenzen door combinatie van

categorieën: vruchtensap met thee, sportdran-
ken, ‘flavoured water’ en dergelijke.

– Voorkeur voor minder calorieën, ‘lichter’ (in
smaak en kleur), en voor koolzuurvrij in plaats
van koolzuurhoudend.

– Kleine, locale merken zijn succesvol door een-
voudige communicatie van ‘hun verhaal’.

– Innovatie overwegend op gebied van aroma,
ingrediënten en verpakking.

– Goede kansen voor functionele gezondheids-
dranken.

– Verbeterde keuzemogelijkheden voor volwas-
senen, kinderen, en andere specifieke doel-
groepen.

Bron: Zenith International

Met nauwelijks 2% groei per jaar is de markt voor standaard-

vruchtendranken relatief statisch te noemen. De variëteit aan

(nieuwe) vruchtendranken waarmee op behoeften van consu-

menten wordt ingespeeld, maakt deze markt ook bijzonder 

dynamisch. Fantastische smakende, betaalbare en gezonde 

producten in handzame verpakking, altijd verkrijgbaar en op de

juiste plaats, veroveren de markt.

Markt vruchtendranken zowel
statisch als dynamisch

Vruchten-
sap met
soja is een
populaire
combinatie.

Sinaasappel is
onverminderd
een populaire
smaak voor
vruchtendran-
ken.
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De light-
versie van
Coolbest
speelt in op
de vraag
naar min-
der
calorieën.

LC1, een
functioneel
drankje,
verkrijg-
baar in de
‘multi-
vruchtenva-
riant’.
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bekende, hoge kwaliteit. Merkenerosie is
het gevolg”, aldus de marktonderzoe-
kers.
Twardawa voegde daaraan toe: “Kopers
van merkartikelen worden door prijspro-
moties tot promotiekopers opgevoed. De

promotiekoper van vandaag is de koper
van huismerken van morgen.“
Vooral minder vooraanstaande merken
hebben onder deze ontwikkeling te lij-
den. De sterke merken lijken nog enigs-
zins stand te kunnen houden. Het lukt
hen redelijk om in het hoge prijssegment
hun marktaandeel te verdedigen.

Functionele ingrediënten
Een van de sleutels tot behoud van be-
staande posities in de markt of tot het
creëren van nieuwe markten, is innova-
tie. Maar willen innovaties succesvol zijn,
dan moeten ze niet alleen aan de wensen
en behoeften van gebruikers voldoen,
maar ook extra voordelen bieden. Functi-
onele gezondheidbevorderende dranken
doen dit. Vaak worden er nieuwe ingredi-
ënten in toegepast, bijvoorbeeld exoti-
sche vruchten uit Zuid-Amerika zoals de
açaí en borojó.
De açaí (Euterpe oleracea) is een palm-
soort, die in trossen groeit en een hoogte
tot 25 m kan bereiken. De plant produ-
ceert drie tot zes kilogram ronde, een tot
anderhalve centimeter grote purperen tot
zwarte vruchten. De vruchten lijken enigs-
zins op druiven. Açaí is rijk aan onverza-
digde vetzuren (omega-6 en -9), calcium,
ijzer en eiwit, en bevat 10 tot 30 maal

meer anthocyaninen dan rode druiven. 
De borojó (Borojoa patinoi) is een drie
tot zes meter hoge boom die in het re-
genwoud groeit en groene of bruine
vruchten draagt met een diameter van 7
tot 12 cm en een gewicht tussen 700 en
1.000 gram. De borojó is zeer rijk aan fos-
for en vitamine B3. Hij wordt in Columbia
en Panama als natuurlijk afrodisiac (‘ju-
go de amor’) gebruikt.

Agenda
De agenda voor de toekomst voor de pro-
ducenten van dranken met vruchtensap-
pen werd door Hall kort en bondig gepre-
senteerd:
– Sappen met gezonde toevoegingen 

* Vitamines, calcium en vezels.
* Goed voor hart en vaten, verlaging

cholesterol.
– Vruchtendranken met verminderd

sapgehalte en (mineraal)water
* Weinig calorieën en verfrissend.

– Met sap
* Water, limonades en siropen.
* Voor kinderen en volwassen. 

Gerard Post
Ir. G.H.G. Post is consultant en freelance 

journalist, gpost@zenithbeverageconsulting.com.

In de periode 1998-2008 is de jaarlijkse
gerealiseerde en geprognotiseerde groei
van de wereldwijde hoofdelijke vruch-
tensap- en -nectarconsumptie wereld-
wijd slechts circa 1 liter, al is dit gemid-
deld nog altijd 1,9% per jaar over een
periode van tien jaar. Oost-Europa is hier
de grote ‘winnaar’ met een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 12,3%.
In tegenstelling tot vruchtensappen en 
-nectars is de ontwikkeling van de afzet
van stille vruchtendranken met een laag
sapgehalte (maximaal 25% sap) in de
periode 1998-2008 buitengewoon posi-
tief te noemen: +4 liter voor de markt
als geheel. Dit komt overeen met een
gemiddelde jaarlijkse groei van 5,2%.
Absoluut zijn Noord-Amerika en West-
Europa de uitschieters, maar procentu-
eel is ook hier Oost-Europa de grootste
stijger. In de overige werelddelen is de
hoofdelijke consumptie ook in 2008
beperkt (in liters voor sap+nectar resp.
stille vruchtendranken): Latijns-Ameri-
ka: 7 en 8; Midden-Oosten: 5 en 6; Azië
en Oceanië: 2 en 9; Afrika: 2 en 1.

Gekoeld
Een gerelateerde
groeimarkt is die van
het segment gekoelde
vruchtensappen en 
-nectars, waartoe ook
NFC (‘not from con-
centrate’) behoort.
Het segment vormt in
West-Europa 11%
(1.050 miljoen liter in
2003) van de totale
vruchtensappen- en 
-nectarmarkt en ver-
toonde in de periode
2000-2003 een sterke
groei van 32% (de
totale markt groeide
in dezelfde periode met 10%). NFC
steeg zelfs met 35% tot 610 miljoen
liter (6% van het totaal) in 2003. Per
land is in het segment gekoelde sappen
qua groei het VK met een stijging van
39% toonaangevend, gevolgd door
Frankrijk (+14%) en Spanje (+9%). Het
VK, Zweden, Ierland en Finland waren

in 2003 met een marktaandeel van
gekoelde sappen van meer dan 20% de
grootste markten. Opvallend is de
positie van Duitsland met een markt-
aandeel van dranken in het koelseg-
ment van slechts 2%. 

Markt vruchtensappen en -nectars in cijfers

Hoofdelijke consumptie vruchtensappen en -nectars (J+N) en
stille vruchtendranken (still) in liters. Jaarlijkse groei in %.
Bron: Zenith International, England.
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De vruchten van de açaí lijken enigszins op druiven. Ze
worden toegepast in functionele vruchtendranken. 
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