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Strategie

Voedingsvezels hebben een positief ef-
fect op de stoelgang en beschermen te-
gen hartziekten, zo werd onlangs be-
vestigd door nieuw onderzoek. Voor de
Gezondheidsraad was dit aanleiding de
richtlijn voor vezelconsumptie met ruim
10% te verhogen tot 3,4 gram voedings-
vezel per megajoule (14 gram per 1.000

kilocalorieën). Dat komt voor een vol-
wassen persoon neer op 30 tot 40 gram
per dag. Op dit moment voldoet slechts
10% van de Nederlanders aan deze nieu-
we richtlijn. Minister Hoogervorst wil
dat dit percentage in 2010 is verdub-
beld.

Ambitieus
Dat is een ambitieuze doelstelling: 30
gram vezels is gelijk aan 15 volkoren
boterhammen, 30 witte boterhammen of
13 appels. “Als voedingskundige vind ik
dat ik heel gezond eet, maar zelfs mij lukt
het niet altijd om aan de aanbevolen hoe-
veelheid vezels te komen”, lacht Nard
Clabbers, nutrition and health manager
bij Hero in Breda.

Een product als ActiFruit kan dan een
handje helpen. Een flesje van 100 ml
bevat 3,3 gram fruitvezels, 10% van de
hoeveelheid die de Gezondheidsraad
aanbeveelt. Gemiddeld komen Nederlan-
ders dagelijks zo’n tien gram vezels te-
kort. Met drie flesjes ActiFruit los je dit
tekort op een lekkere en gemakkelijke
manier op”, zegt Hans Roelofs, manager
research & development bij Hero.
ActiFruit is sinds 1 augustus verkrijgbaar
bij Albert Heijn en zal binnenkort ook bij
de andere supermarktketens te koop
zijn. Hero ActiFruit is als drie-pack ver-
krijgbaar in de smaken aardbei, fram-
boos en pruim.

Geheim
Wat Actifruit zo bijzonder maakt, is dat
het product alleen natuurlijke fruitvezels
bevat en dus niet is gemaakt met toege-
voegde geraffineerde vezels. Het geheim
achter de hoge concentratie natuurlijke
vezels in ActiFruit is onder andere een

30 gram vezels is gelijk aan 15
volkoren boterhammen, 30 witte
boterhammen of 13 appels

Het geheim achter de hoge concentratie natuurlijke vezels in ActiFruit is onder andere een
goede fruitselectie en een speciale bewerking van fruit. 

Hero werd in 1886 opgericht in Zwitserland, door de heren Henkell en Roth. Het
bedrijf breidde al snel uit naar andere Europese landen, waaronder Spanje, Ita-
lië en Nederland (Breda). Tegenwoordig heeft Hero vestigingen in ruim 15 lan-
den waaronder Duitsland, Frankrijk, Portugal, Turkije, de VS, Egypte, en Japan.
Producten van Hero zijn te vinden in alle productsegmenten waar fruit een rol
speelt, zoals frisdrank, confituren, tussendoortjes, babyproducten, drinkont-
bijten, dessertsauzen en vruchtensappen. In Nederland is de fabrikant onder
meer bekend van producten als Hero FruitOntbijt, Hero Fruit&Co en Hero
Fruit2day. Hero telt wereldwijd ruim 3.300 medewerkers, waarvan er ruim 200
in Nederland werken.
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goede fruitselectie en een speciale be-
werking van fruit. Een nog hogere con-
centratie voedingsvezels had technolo-
gisch gezien best gekund, maar had geen
drinkbaar product meer opgeleverd.
Meer willen Clabbers en Roelofs niet
prijsgeven over de productie van het
fruitdrankje. “Dat is concurrentiegevoeli-
ge informatie”, zegt Roelofs. Wel voegt
hij toe dat het innovatietraject ruim een
jaar heeft geduurd.
De technologie voor het product ActiFruit
is uniek, de achterliggende filosofie niet.
Genieten en gemak met fruit waren altijd
al belangrijke uitgangspunten voor Hero,
het aspect gezond is daar de laatste jaren
bijgekomen. Illustratief is de introductie
van bijvoorbeeld HeroFruitontbijt en He-
ro Fruit2day. Roelofs: “Zowel in onder-
zoek als in onze communicatie-uitingen
besteden we veel aandacht aan de gezon-
de eigenschappen van fruit. We richten
ons daarbij op het hele scala aan effec-
ten. Voedingsvezel is daar slechts een
van.”

Generieke claim
Met het oog op de nieuwe Europese re-
gelgeving heeft Hero vooralsnog gekozen
voor een generieke en geen specifieke
claim: je dagelijkse extra portie vezels,
puur uit fruit. Opvallend is dat de verpak-
king van ActiFruit alleen verwijst naar het
gehalte aan voedingsvezels en niet naar
alle andere gezonde effecten van fruit,
zoals het gehalte vitamine C of bètacaro-
teen. “Fruit is veel meer dan alleen vita-
mine C. Daar komt bij dat een vitamine-
tekort bij veel mensen geen issue is, een
tekort aan voedingsvezels wel. ActiFruit is

uniek door zijn hoge gehalte aan vezels
per portie. Daarom ligt in onze communi-
catieactiviteiten het accent op voedings-
vezels”, legt Roelofs uit. Impliciet worden
ook de andere voordelen van fruit mee-
genomen in de communicatie. 
De positionering van ActiFruit op de
markt is duidelijk. Het product is, net als
HeroFruit2day, gericht op een brede
doelgroep van 1 tot 100 jaar. Bovendien
helpt Hero de consument zich bewust te
maken van zijn vezeltekort.  “Dat gaan

we komend najaar doen met een gerichte
PR-campagne en een tv-commercial. Ook
hebben we de website www.vezeltest.nl
ontwikkeld. Vanaf 1 augustus kunnen
mensen via deze site zelf berekenen of ze

voldoende vezels binnenkrijgen. De site
is ook bereikbaar via www.actifruit.nl”,
zegt Clabbers.
Een ander belangrijk communicatieka-
naal is ‘endorsement’, waarbij de bood-
schap over ActiFruit verspreid wordt via
diëtisten, huisartsen en andere gezond-
heidsprofessionals. Clabbers heeft hier
veel vertrouwen in: “We hebben het ge-
luk dat de wetenschappelijke wereld zich
bewust is van het vezeltekort bij consu-
menten en dat een product als ActiFruit
een goede oplossing kan bieden.”

Lisette de Jong

Actifruit is, net als HeroFruit2day,
gericht op een brede doelgroep
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Hans Roelofs en Nard Clabbers van Hero Breda: “Gemiddeld komen Nederlanders dagelijks
zo’n tien gram vezels tekort. Met drie flesjes ActiFruit los je dit tekort op een lekkere en
gemakkelijke manier op.”

Aan voedingsvezels worden allerlei goede eigenschappen toegeschreven. Voor
twee effecten bestaat overtuigend wetenschappelijk bewijs: voldoende inname
van voedingsvezels zorgt voor een betere stoelgang en beschermt tegen hart-
ziekten. Vezels vergroten en verzachten de darminhoud, waardoor de darmpas-
sage versnelt. Verder binden bepaalde vezels zich in de dunne darm aan galzou-
ten en cholesterol, wat het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt. Er zijn ver-
scheidene studies die aantonen dat ze ook een verzadigend effect hebben en
dat sommige vezels geschikt zijn als prebiotica: ze dienen als voedsel voor
‘goede’ bacteriën in de dikke darm.
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