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THEMA: FOOD ON THE GO

INGREDIËNT & PRODUCT

Wereldwijd snacken
Snacks met natuurlijke ingrediënten dé trend

Consumenten zijn vaak onderweg. Tradi- 
tionele maaltijden zijn uit en bijna alles 
wordt gepositioneerd als een snack. Mensen 
zijn op zoek naar snelle gezonde maaltijden. 
Yoghurt, shakes, pap en noten worden 
steeds vaker als gezonde snack gepositio-
neerd. Een in 2014 gehouden enquête van 
Health Focus International vroeg aan con-
sumenten of ze het eens waren met de vol-
gende stelling: ‘Consumptie van verschil-
lende gezonde snacks is even goed als of 
beter dan de consumptie van drie maaltij-
den per dag.’ In Rusland was 50% van de 
ondervraagden het met de stelling eens, in 
Duitsland 39%, in de Verenigde Staten was 
maar een kwart het met de stelling eens en 
in Frankrijk slechts 18%. 

Natuurlijke ingrediënten 
Uit een ander onderzoek van Nielsen – the 
Nielsen Global Survey of Snacking – onder 
meer dan 30.000 consumenten online in 
zestig landen, blijkt wat consumenten 
wereldwijd belangrijk vinden aan snacks. 
Natuurlijke ingrediënten vindt 45% van  
de respondenten zeer belangrijk en 32% 

relatief belangrijk. Dit was veruit het meest 
belangrijke kenmerk uit de twintig gezond-
heidskenmerken waaruit ze konden kiezen. 
Geen kunstmatige kleursto!en (44%), geen 
gmo (43%) en geen kunstmatige smaak- 
sto!en (42%) werden ook zeer belangrijk 
gevonden. Een derde van de ondervraagden 
vond het belangrijk dat snacks weinig sui-
ker, zout, vet en calorieën bevatten. Portie-

Top tien trends 2015
Innova presenteerde op de Health  
Ingredients de toptrends voor 2015:
1. Een duidelijk label
2. Gemak voor kookliefhebbers
3. Marketing voor millenials (consumenten     
tussen de 15 en 35 jaar)
4. Snacks worden populairder
5. Goede vetten, goede koolhydraten
6. De ontwikkeling van eiwitten gaat door
7. Nieuwe mogelijkheden voor fruit
8. Een frisse kijk op het diepvriessegment
9. Private label blijft groeien
10. Rich, chewey, chrunchy

Vaste eettijden worden steeds minder populair. Een groeiend 
aantal voedingsmiddelen en dranken wordt nu beschouwd als 
snacks. Gezond en gemakkelijk voedsel vervangt eten op  
traditionele eetmomenten. Bedrijven spelen daarop in door 
snacks te ontwikkelen voor consumptie op andere tijdstippen. 
Deze snackificatie van maaltijden is populair, maar varieert 
wereldwijd.

grootte is erg belangrijk voor 30% van de 
respondenten wereldwijd.
Volgens Nielsen lee" de veronderstelling dat 
snacks bestemd zijn voor tussen de maaltij-
den in plaats van voor vervanging van hele 
maaltijden. “Maar drukke consumenten die 
altijd onderweg zijn hebben snelle maaltij-
den nodig en kiezen vaak voor fast food dat 
calorierijker kan zijn en vaak minder gezond 
is”, aldus Susan Dumm, executive vice presi-
dent Global Professional Services bij Nielsen.

Genieten blij! belangrijk
Ondanks dat consumenten op zoek zijn 
naar gezonde snacks, blij" genieten 
belangrijk volgens onderzoeksbureau 
Symphony IRI. Zeker snacks die later op 
de dag worden geconsumeerd moeten 
hieraan voldoen. Het Amerikaanse bedrijf 
Bell Flavors merkt dat snacks voor geniet-
momenten de gebruikelijke zijn: noten, 
crackers en chips voor hartige trek en ijs, 
popcorn en gebak voor zoete trek. Steve 
Mott, technical director bij ADM 
Foods&Wellness zegt: “Of het nu voor 
gemak, afvallen, verzadiging of genieten is, 
de redenen voor snacken zijn gevarieerd. 
Traditionele snacks zoals chips of choco- 
laderepen blijven populair, maar de  
consument is steeds vaker op zoek naar 
een product met extra gezonde eigen-
schappen zoals meer eiwit of vezels.”

Ontbijt in beweging
Een eetmoment dat momenteel de aan-
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dacht trekt is het ontbijt. De markt voor 
gepofte ontbijtgranen heeft het lastig. 
Zeker Kellogg’s heeft het moeilijk. Het 
bedrijf meldde onlangs een daling van de 
winst in het derde kwartaal van 2014 van 
31% vanwege teruglopende verkopen 
voor ontbijtproducten. De ontbijtgranen 
hebben last van andere populaire pro-
ducten zoals meeneembare yoghurt. Een 
analyse van de wereldwijde productintro-
ducties vermarkt voor ontbijt zag een 
stijging in zowel zoete koekjes als graan-
repen.
Een voorbeeld van een recente introductie 
van een probiotische yoghurt in 
Nieuw-Zeeland liet zien dat de fabrikant 
duidelijk aangaf wanneer het product kon 
worden geconsumeerd met de claim: 
‘ongelofelijk lekkere sinaasappel en  
chocolade premium probiotische  
yoghurt die is bedoeld als gezond dessert, 
snack of ontbijt’.

Met minder vet
Gepo!e snacks nemen toe in populariteit 
als een gezonder alternatief (minder vet) 
voor reguliere chips. Door nieuwe techno-
logie kunnen producenten claims als ‘alleen 
gepo!, niet gebakken’ voeren. Popcorn is 
een bekende gepo!e snack. Fabrikanten 
po"en nu ook aardappel of maisvlokken of 
andere graanproducten. Door ze onder 
hoge druk en bij hoge temperatuur te pof-
fen ontstaat een luchtig product met weinig 
vet. De markt voor gepo!e snacks groeit 
doordat grote bedrijven aanhaken. Mon-
del#z introduceerde in 2014 een gepo!e 
versie van zijn merk Wheat $ins. Fritolay 
introduceerde een jaar eerder gepo!e aard-
appelchips onder de naam Lay’s Air Pops 
met 50% minder vet.

• LU ANN WILLIAMS •

L. Williams is directeur bij Innovation Innova Market 

Insights, luann.williams@innovami.com

Innova Database 
VMT belicht regelmatig producttrends op 
basis van een analyse uit de Innova Data- 
base (www.innovadatabase.com). In de 
Innova Database zijn de wereldwijde pro-
ductintroducties samengebracht. De data-
base bevat productfoto’s, fabrikant- en 
merknaam en een complete ingrediënten-
lijst. Er zijn mogelijkheden voor onder meer 
trendanalyses, downloaden van trendrap-
portages van productcategorieën en 
e-alerts om online de mondiale ontwikkelin-
gen in productvernieuwing te volgen.
www.innovadatabase.com

Popcorn als gezonde snack.

Muesli als meeneembaar ontbijt. Koekjes van haver en yoghurt voor het 

ontbijt.

Ontbijtkoekjes met volkoren granen.

Een gezond ontbijt voor onderweg. Weet Bix in hapklare porties.

014-015-VMT01ART_1_GB_HealthySnacks.indd   15 15-01-15   15:08


