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Thema: Food on the go

Eten wordt steeds vaker onderweg geconsumeerd.

Bovendien snacken consumenten steeds vaker en 

vervangen ze reguliere maaltijden door meerdere

kleinere maaltijden. In dit nummer leest u ove  het

aanbod voor deze snackende consument.
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Goed voornemen: 
gezond snacken
Minder snoepen en snacken staat in de top 5 van 
goede voornemens van 2015 van de Nederlander. Dit 
blijkt uit onderzoek van ING. En het zal niemand ver-
bazen dat afvallen met stip op 1 staat. Maar snacken is 
populairder dan ooit, zo blijkt uit dit themanummer over 
food on the go. Innova Market Insights spreekt zelfs 
van een snackifi catie van maaltijden: gezonde snelle 
snacks die traditionele maaltijden vervangen. 

We houden wereldwijd van snacken. We zijn vaker 
onderweg en eten dan ook onderweg. De zoetwaren-
beurs ISM heeft dit jaar ‘eten voor onderweg’ zelfs als 
extra thema toegevoegd. Eten van vetrijke snacks tus-
sen de maaltijden door, wordt gezien als een van de 
oorzaken van obesitas. Omdat mensen het snacken – 
alle goede voornemens ten spijt – toch niet kunnen 
laten, is het zaak dat ze gezond gaan snacken.

Dat is best lastig. Ik ben een treinforens die bijna elke 
dag langs Utrecht Centraal reist. De vette happen zijn 
talrijk. De friet-met-mayo-lucht is verleidelijk als je om 
half zeven ’s avonds hongerig op het station rondloopt 
omdat je trein vertraging heeft. Gelukkig is er dan 
steeds meer gezond te kiezen. Een appeltje van Wil-
lem&Drees, een haversmoothie of een quinoasalade. 
Het is allemaal te vinden tussen de friettenten en 
krokettenautomaten. Je ruikt ze alleen niet zo goed …

Daarom productontwikkelaars en retail: zorg dat snacks 
en on the go-maaltijden gezond zijn, overal verkrijgbaar, 
makkelijk mee te nemen en betaalbaar zijn. Help de 
consument een handje. Die heeft al moeite genoeg om 
zijn goede voornemens vol te houden.
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