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Wat: Mora Chick-Ins Saté Saus, Sweet-Chili 
Saus en Mozzarella Basilicum.
Wie: Mora
Ontwikkeltijd: anderhalf jaar 
Uniek door: eet- en smaaksensatie waarbij de 
krokante korst, malse kip en warme saus in het 
product een bijzondere combinatie vormen.
Prijs: ! 2,49 (12 stuks van 25 gram)

Voedingsbedrijven introduceren 
jaarlijks vele nieuwe voedings-
middelen. Bittere noodzaak in 
goede en slechte tijden. Niet 
innoveren betekent achterop-
raken bij de concurrentie en  
verminderde aantrekkingskracht 
op supermarkten en consumen-
ten. VMT bekijkt de productintro-
ducties nader. In deze aflevering 
Chrischa Ligtenberg en Gijs van 
de Looij van Mora over Chick-Ins.

Tijdens een brainstormsessie ontwikkelde Mora 
een concept voor een gevulde kipsnack. “Waarom 
in plaats van een snack dippen in saus niet eens 
kijken wat er gebeurt als de saus al in het product 
zit”, verwoordt Chrischa Ligtenberg, marketing-
manager retail, de gedachte achter het idee. 
Ook uit aanpalende categorieën haalde Mora 
inspiratie. Vers vlees kent namelijk ook gevulde 
producten, zoals cordon bleu. 
Om tot de toe gankelijkste en aantrekkelijkste 
smaakrange te komen, zijn de  smaken in een 
 consumentenonderzoek getest.

In de oven 
De gevulde kipsnacks zijn er in de smaken Saté 
Saus, Sweet-Chili Saus en Mozzarella Basilicum. 
De Chick-Ins bevatten geen kunstmatige kleur- of 
smaaksto!en en zijn geschikt voor  frituur, oven 
en airfryer. Het product wordt voorgefrituurd in 

Chick-Ins van Mora
testen uit om te komen tot de juiste balans.  “De 
eetervaring waarbij de consument de kro  kante 
korst, de malse kip en de warme saus proe", 
maakt het product nieuw,” zegt Gijs van de Looij, 
projectontwikkelaar voor Chick-Ins. 
Kennis voor de productie van de lijn hee" Mora 
ingekocht. De rest van de productontwikkeling 
hee" het bedrijf zelf uitgevoerd. Er is bewust 
 gekozen voor alternatieve bereidingswijzen.  
Volgens Mora kiezen consumenten namelijk 
steeds vaker voor de oven en scha!en ze bewust 
geen frituur meer aan.

Productielijn
Voor de productie van Chick-Ins investeerde 
Mora in een nieuwe productlijn. De snack-
fabrikant gebruikt daarvoor coëxtrusie. In het  
verleden paste Mora een vergelijkbare technologie 
toe, maar de manier waarop er nu met coëxtrusie 
wordt gewerkt is anders. De technologie zorgt 
ervoor dat de saus in het midden van het deeg 
wordt afgevuld. Naast de nieuwe productlijn 
investeerde Mora in opleidingen om processen 
goed op te starten.   
Meer introducties staan op stapel. Niet alleen 
 binnen gevulde producten, maar ook andere 
introducties. Mora beperkt zich daarbij niet tot 
kipproducten, maar kijkt ook naar vleessoorten, 
groenten,  vegetarische alternatieven en alter   - 
na tieve bereidingen.

• DENISE DOORNEBOSCH  •

plantaardige olie die voor minimaal 70% uit 
onverzadigd vet bestaat. Dit en de samenstelling 
van de korst maakt dat de snack in de oven kan  
en niet uitdroogt. 

Sauzen
De snackfabrikant ontwikkelde zelf de sauzen  
voor de vulling. Die moesten geschikt zijn voor 
verhitting en om de kipsnack mee te vullen. Ook 
moesten de sauzen bij de smaak van kip passen. 
Omdat Mora de verhouding tussen korst, kip en 
saus erg belangrijk vindt, voerde het bedrijf  

‘ De verhouding 
korst, kip en  
saus is precies  
in balans’
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