
Het was Danone dat 20 jaar geleden de markt voor kinderdesserts openbrak en daarmee

een nieuw segment creëerde. De marktleider in kindertoetjes heeft zich van meet af aan

geprofileerd als trendsetter. Nieuwste innovatie: Danoontje gezoet met druivensapconcen-

traat. Een volgende stap op weg naar een verantwoorder product.

Petit Gervais in Frankrijk. Fruchtzwerge
in Duitsland en Danoontje in Nederland.
De kinderdesserts van Danone zijn een
internationaal zuivelproduct. Niet dat de
recepturen overal precies hetzelfde zijn.
“In Polen is het anders dan in Brazilië en
weer anders dan in Nederland,” zegt
brand manager Ellen van Wezel van Da-
none Nederland. “In Polen heeft zestig

procent van de kinderen een calciumte-
kort. Daarom wordt er daar extra calcium
toegevoegd en vitamine D. In Brazilië
spelen weer andere voedingselementen
waar we rekening mee moeten houden
en is het product veel zoeter. Brazilianen
hebben een andere zoetbeleving.”

‘Minder zoet’
De samenstelling van het Nederlandse
Danoontje is in de afgelopen 20 jaar nog-
al veranderd. Het caloriegehalte daalde
met ruim 30%. Het vetgehalte ging van
zo’n 8 naar 3,5 gram per 100 gram. En

begin dit jaar werd de kristalsuiker ver-
vangen door vruchtensuiker. Het suiker-
gehalte daalde daarmee van 15,8 gram
naar 14,6 gram per 100 gram. Ook bevat-
ten de toetjes voortaan niet vier, maar
twee stabilsatoren: xanthaangom en
guargom. “Danoontje is in die twintig
jaar aanmerkelijk gezonder geworden”,
concludeert Van Wezel. Uit Nederlands
consumentenonderzoek onder 245
ouders bleek dat ouders de kristalsuiker
in Danoontje graag vervangen zien door
vruchtensuikers. Een enquête onder
Nederlandse diëtisten bij consultatiebu-
reaus bracht ‘minder zoet’ als verbete-
roptie. Reden om productontwikkelaars
van Danone in het Duitse expertisecen-
trum in 2001 aan het werk te zetten. Het
duurde uiteindelijk zo’n drie jaar voordat
de kristalsuikervrije kwark alle sensori-
sche testen kon doorstaan.

Functionele kindertoetjes?
De positionering van Danoontje is sinds
de introductie in 1985 in hoofdlijnen niet
veranderd. Van Wezel: “Nederland was
toen gewend aan literpakken en wij wa-

ren het eerste zuiveltoetje in portiever-
pakkingen voor kinderen. Wat we sinds-
dien gedaan hebben, is research based
innoveren op basis van de bestaande
expertise, de technische mogelijkheden
en de acceptatie van de consument. Er is
nu ook Danoontje Start vanaf vier maan-
den. Dat product is geheel conform de
wetgeving inzake babyvoeding en in sa-
menspraak met diëtisten en kinderart-
sen, ontwikkeld.”
Toekomstmogelijkheden zijn een verdere
verlaging van suikers door nog meer ge-
bruik te maken van de zoetkracht van
appels of ander fruit. Een en ander moet
wel aansluiten bij de smaakbeleving van
de gebruikers. 
En functionele kindertoetjes? “Wie weet,
er moet wel vraag naar zijn. Actimel en
Activia worden ook wel door kinderen
gedronken en gegeten. We zoeken altijd
de twee kanten op. Wat willen ouders en
kinderen en wat wordt aanbevolen door
deskundigen.”
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‘Kunstmatige zoetstoffen doen we
niet voor kinderen’
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Trendsetter in kinderdesserts

“Danoontje is natuurlijker
geworden nu kristalsuiker

door vruchtensuiker is
vervangen.”
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