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Verminderde calorieën
De salades zonder mayonaise hebben een aanzien-
lijke lagere calorische waarde als de salades mét 
mayonaise. Zo bevat de tonijnsalade 37 procent 
minder calorieën en de vrije uitloop eiersalade 24 
procent minder calorieën. Ook is er een behoorlij-
ke reductie in vet. Het vet per 100 gram in de 
tonijnsalade ging van 32 naar 16,1 gram. Bij de 
vrije uitloop eiersalade is het vet van 28,5 vermin-
derd naar 17,9 gram. “Dit hebben we bereikt door 
alleen de mayonaise uit de salades te halen”, legt 
Jakobsen uit. Het zout per 100 gram is wel in 
waarde gestegen bij de salades zonder mayonaise: 
in de tonijnsalade is het verdubbeld van 1 naar 2 
gram.

Toekomstplannen
In de toekomst kan de consument mogelijk de 
overige salades in de zonder mayonaise-variant 
verwachten. “Op dit moment bekijken we de 
resultaten van de verkoop van de salades zonder 
mayonaise. Vervolgens besluiten we of we meer 
salades zonder mayo op de markt gaan brengen”, 
verklaart Bronsvoort. “De eerste resultaten zijn in 
ieder geval veelbelovend!”

• Nick Vogel •

Ontwikkeling salades
De ontwikkeltijd voor de producten bedroeg circa 
vier jaar. “Uiteindelijk is de mayonaise verdwenen 
en is er groentesaus toegevoegd”, zegt Bronsvoort. 
“De peulvruchten zijn de uiteindelijke vervanger 
van de mayonaise. Tijdens het ontwikkelproces 
zijn we lang op zoek geweest naar de vervanger 
van de mayonaise”, legt Bronsvoort uit. Op het eti-
ket zijn wel olie en eigeel, de ingrediënten van 
mayonaise, terug te vinden. “Hier hebben we voor 
gekozen om de textuur en smaak van de salades te 
behouden. Dit zijn voor ons dan ook de punten 
waar het product zich op onderscheid van de con-
currentie”, aldus Jakobsen, productontwikkelaar bij 
Johma.

voedingsbedrijven introduceren 
jaarlijks vele nieuwe voedings-
middelen. Bittere noodzaak in 
goede en slechte tijden. niet 
innoveren betekent achteropra-
ken bij de concurrentie en  
verminderde aantrekkingskracht 
op supermarkten en consumen-
ten. vmt bekijkt de productintro-
ducties nader. in deze aflevering 
karin Bronsvoort en emmelie 
jakobsen van johma over de 
salades zonder mayonaise. 

Het idee voor de salades zonder mayonaise ont-
stond via een consumerinsight traject. Consumen-
ten leven tegenwoordig bewuster en kijken steeds 
meer naar de ingrediënten en voedingswaarden 
van hun producten. Ook eten de consumenten 
steeds meer salades op boterhammen waar dat 
voorheen nog voornamelijk op toastjes was. “De 
doelgroep van het product is daarom nagenoeg 
dezelfde als die van de salades met mayonaise”, 
zegt Karin Bronsvoort, marketingmanager bij Joh-
ma. “Maar om in te spelen op de behoeftes van de 
bewuste eter, ontwikkelden wij deze salades zon-
der mayonaise.” 

Wat: Kipkerrie salade, tonijnsalade en  
vrije uitloop eiersalade zonder mayonaise
Wie: Johma
Ontwikkeltijd: 4 jaar
Uniek door: Geen mayonaise  
toegevoegd. Smaak en textuur blijven  
nagenoeg gelijk
Prijs: €1,99 voor een verpakking van  
175 gram

emmelie Jakobsen (links) en karin Bronsvoort van Johma


