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theMa: BakkerijproduCten en 
snaCks

Mysterie 
in de kelder
King Pepermunt wil zich meer laten zien in 2014

Verscholen achter de stellingen is een 

piepklein aanrecht zichtbaar. We zijn in de 

kelder van de King-fabriek in Sneek. Hier 

brouwde een select groepje King-mede-

werkers de blend pepermuntolie die het 

product tot vandaag onderscheidend 

maakt, wijst projectleider Adrie Bos van 

Cloetta Holland. Een glazen kruik op de 

plank met daarop een wit etiket met zwarte 

rand en de tekst: King-olie houdt deze her-

innering levend (zie foto). Er waren maar 

vier personen op de hoogte van het gehei-

me recept van King Pepermunt. “Die vier 

personen mochten niet samen in een auto 

zitten. Bij een mogelijk dodelijk ongeval 

zouden ze het meenemen in hun graf”, 

vertelt Bos. Twee personen per keer werk-

ten aan de mysterieuze mix. Ze leverden 

één kopje van de blend af aan de fabriek, 

goed voor een paar maanden productie. 

Een speciaal panel in de productielocatie 

controleerde of smaak en structuur van de 

pepermuntjes aan de hoge kwaliteitseisen 

voldeden. Tot 1995 kwamen volgens dit 

stramien de pepermuntjes van King tot 

stand. 

Bos, die in 1991 in dienst trad bij de fabri-

kant, maakte dit van dichtbij mee. Van die 

geheimzinnigheid is nu niets meer te mer-

ken. Onder strikte geheimhouding produ-

ceert een externe leverancier de peper-

muntblend. Nog steeds controleren opera-

tors de smaak en hardheid van de 

pepermuntjes. Maar tegenwoordig past 

King ook gaschromatografie toe om onder 

andere te meten of de juiste standaard 

pepermuntoliën is gebruikt. “Het is belang-

rijk identiteit te behouden en het verfris-

sende effect waar King bekend om staat. 

Zaken waar je op moet letten zijn de dose-

ring pepermuntolie. Je kunt deze verhogen, 

maar je moet dan ook een andere soort 

toevoegen, anders wordt de smaak te bit-

ter, legt levensmiddelentechnologe Bos 

uit.” Je hebt honderden soorten pepermunt-

olie. Dit heeft dan weer met de blend te 

maken.” Die blend maakt King Pepermunt 

uniek en onderscheidend. Hoe deze er 

precies uitziet, is Kings grote geheim. “De 

smaak van King is overtuigend. Je wordt als 

consument niet in verwarring gebracht. 

de kroning van Willem alexander tot koning op 30 april 2013 in amsterdam bood de ultieme 
gelegenheid voor king pepermunt om zich in de schijnwerpers te plaatsen. de naam ‘king’ op de 
wikkel veranderde tijdelijk in ‘alex’. Wachtende oranjefans ontvingen een één meter lange rol 
pepermunt. ook dit jaar wil kwaliteit in niets geëvenaard (king) weer veel van zich laten horen.

de glazen kruik doet terugdenken aan vroeger, toen 

de pepermunt-blend nog in de kelder in sneek werd 

gebrouwen.

deze serie gaat over produCten die 
BeWezen suCCesvol en innovatief zijn. 
Wat is hun geheiM? ditMaal king van 
Cloetta holland.
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king pepermunt in zijn huidige vorm. de nieuwste variant king vleugje drop.

vroeger werd king aangeprezen vanwege zijn medi-

cinale werking. nu mag dat niet meer door de stren-

ge europese wetgeving op het gebied van claims.

Het geeft je dat authentieke gevoel”, 

omschrijft Peter Klosse, smaakexpert en 

oprichter van de Academie voor Gastrono-

mie King Pepermunt.

King in de kerk
In 1902 begon de firma Tonnema & Co in 

Sneek met de productie van pepermunt. In 

1922 werd het merk King geponeerd. Veel 

protestanten namen een rol King mee naar 

de kerk. Nog steeds rollen rollen, maar 

ook zakjes King Pepermunt van de band in 

Sneek, al is dat niet meer op de originele 

fabriekslocatie uit begin twintigste eeuw. 

Volgens Bos had het een aantal keer niet 

veel gescheeld of de productie was uit 

Friesland vertrokken. Het was altijd vech-

ten voor het behoud van de fabriek, herin-

nert ze zich. King heeft verschillende eige-

naren gehad: Van Nelle, CSM en Douwe 

Egberts. Eind 2011 fuseerde Leaf Holland 

met het van oorsprong Zweedse Cloetta tot 

Cloetta Holland, een beursgenoteerd 

bedrijf. Het bedrijf voert merken als Venco, 

Sportlife, XyliFresh, Red Band en dus King. 

De fusie leidde niet direct tot grote veran-

deringen in Sneek. Pepermunt is een vrij 

simpel product, dat bestaat uit vier basis-

ingrediënten: suiker, pepermuntolie, Arabi-

sche gom en gelatine. Hiervan wordt een 

deeg gemaakt dat wordt uitgewalst of 

gerold waarna vervolgens pepermuntjes 

worden uitgestoken. Voor ze worden inge-

pakt gaan ze nog twee dagen de droogka-

mer in om uit te harden. In al die jaren zijn 

er naast de originele King Pepermunt nau-

welijks blijvende innovaties in de winkel-

schappen gekomen. King Extra Strong was 

in 1993 één van de laatste. 

Dr.  Van Hamel Roos
Dat veranderde in 2013 toen King met een 

vleugje drop op de markt kwam. Vorig jaar 

was sowieso het jaar waarin King met her-

nieuwd zelfvertrouwen van zich liet horen. 

Niet alleen introduceerde het bedrijf een 

nieuwe variant; ook de verpakking moest 

eraan geloven in juli 2013. Niet dat dit 

echt nodig was met een merkbekendheid 

van 99%. Het gaat niet om grote verande-

ringen, meer een update, vertelt Marjolein 

Groeneveld, brandmanager van King. De 

letters zijn ronder. Hetzelfde gebeurde met 

het blauw-rode zogeheten kersenrandje op 

de verpakking. Een grotere verandering 

was het verdwijnen van de beeltenis van 

Dr. Paul François van Hamel Roos van de 

verpakking. Totdat TNO het overnam, con-

troleerde de apotheker/analist als externe 

partij de kwaliteit een aantal keren per 

jaar. “Ik heb er echt nog voor gestreden dat 

hij erop zou blijven”, vertelt Bos. Tever-

geefs. “Het heeft te maken met de vernieu-

wing en verjonging van de verpakking”, 

zegt brandmanager Groeneveld. De groot-

ste gebruikersgroep bestaat uit veertigplus-

sers. King wil meer jongeren bij het merk 

betrekken. Vandaar ook de introductie van 

een nieuwe smaak. Vorig jaar zat het tij 

mee voor King om zich meer in de kijker 

te spelen. Het bedrijf kon meeliften op de 

kroning van Koning Willem Alexander. Zo 

deelden medewerkers rollen King uit van 

één meter lang. Ook veranderde de naam 

KING tijdelijk in ALEX.

Marketing
In het kielzog van de aandacht rondom het 

koningshuis startte King op Facebook een 

Acroniemenwedstrijd rondom Kwaliteit In 

Niets Geëvenaard, ofwel KING. Alle acro-

niemen moesten aan het merk zijn gerela-

teerd. De actie liep tot juli afgelopen jaar 

en er kwamen leuke binnen: MUNT: 

Meest Ultieme Nederlandse Traktatie. De 

winnaar werd uiteindelijk WIT: Wachtver-

zachter In Treinvertraging. Sinds januari 

heeft King de marketing weer in eigen 

hand. Hiervoor was het uitbesteed aan een 

extern bureau. Meer activaties op de win-

kelvloer en acties op sociale media vallen 

de komende tijd te verwachten, evenals de 

introductie van meer innovaties tegen het 

einde van 2014. De afgelopen vijf jaar 

waren er te weinig activaties waardoor er 

geen sprake was van groei, geven Bos en 

Groeneveld eerlijk toe. 

• Maurice de Jong •

Tonnema & Co
In 1902 richtten Hildebrandt Wip, Nicolaas de Vries, 
Anne Zandstra en Gerrit Tonnema Tonnema & Co op. 
Door een lening van 4000 gulden van Gerrit Tonnema 
draagt de fabriek zijn naam. De naam King Pepermunt 
werd in 1922 gedeponeerd. Door het overlijden van 
Tonnema en het uitkopen van Wip en Zandstra bleef 
De Vries als enige aandeelhouder over. Tot in de jaren 
negentig fungeerde de inmiddels 85-jarige Fons de 
Vries als adviseur. Hij woont nog immer in Sneek. 
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We leggen het u graag uit. 
De EU Guidance Notes* van de Europese Commissie scheppen helderheid in de afgrenzing tussen kleurende levens-
middelen en kleurstoffen. Daarmee wordt alles duidelijker voor voedingsmiddelenproducenten, retailers en gezondheids-
bewuste consumenten. Wilt u weten wat dat betekent voor uw producten met betrekking tot classificatie, samenstelling, 
declaratie of voor uw concurrentiekracht, kijk dan op gnt-group.com/check of bel ons.

* EU Guidance Notes on the Classification of Food Extracts with Colouring Properties

gnt-group.com/check
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