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INGREDIËNT & PRODUCT 

Heinz brengt vijf smaken 

KC GO op de markt: 

Strawberry, Ice Tea 

Lemon, Cactus Lemon, 

Lemon en Red Fruit.

Limonadesiroop 
voor onderweg

De zogeheten water enhancers – kleine 
 verpakkingen met supergeconcentreerde 
limonadesiroop die op te lossen is in water 
–  zijn al jaren een succes in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk. In 2011 
was MIO van het Amerikaanse Kra! Foods 
de eerste op de markt. Na het Verenigd 
Koninkrijk volgden Duitsland, Spanje, 
Scandinavië en Frankrijk met  dergelijke 
producten. Nu is Nederland aan de beurt 
met KC. GO. Het idee is weliswaar niet   

nieuw of origineel, maar Heinz is in 
 Nederland wel de eerste met een water 
enhancer. Daarmee creëert de fabrikant   
een heel nieuwe categorie. Bovendien is   
het een innovatie met veel groeipotentie, 
blijkt uit een gepresenteerd staafdiagram. 
Zo bedroeg de omzet water enhancers in 
2011 wereldwijd nog $ 98,6 miljoen. Naar 
verwachting gaat die dit jaar door de grens 
van $ 500 miljoen ($ 518 miljoen). In 2014 
dronken Nederlanders 2,4 miljard glazen 

De gezondheidstrend en de magere economische jaren  jagen 
de groei aan in de segmenten siropen en mineraalwater.  
Forensen toveren geregeld een flesje water uit hun tas, heel 
soms aangelengd met limonadesiroop. Een gemiste kans, vindt 
fabrikant Heinz die de siropen van Karvan Cévitam produceert. 
Het bedrijf introduceert daarom deze zomer KC GO. 

Heinz wil merkpotentie KC GO optimaal benutten 

limonadesiroop. Het groeipotentieel zit 
vooral bij de waterdrinkende doelgroep 
 tussen 18 en 35 jaar zonder kinderen.  
Heinz speelt hierop in met een combinatie 
van trends: gezondheid, on the go en prijs-
bewustzijn. De limonade siroop is gemakke-
lijk mee te nemen, er is  weinig voor nodig 
en de drank is caloriearm. 

Nieuwe categorie
Omdat KC GO een heel nieuwe categorie 
betre!, is een grootse marketingcampagne 
noodzakelijk en is er enige uitleg nodig  
over het gebruik van het product, weet 
Heinz. “Verwijder de folie, druk met de 
duim het klepje omhoog en houd het "esje 
op z’n kop boven een glas of "esje water  
om  vervolgens de gewenste hoeveelheid  
siroop in de vloeistof te knijpen”, doceert 
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‘ Stevia voldoet niet aan 
onze kwaliteitseisen’

sterke zweem van negativiteit omheen. 
Omdat stevia een natuurlijke zoetstof is  
met een hoge zoetintensiteit, hee! Heinz 
deze mogelijkheid wel onderzocht. De  
fabrikant kwam echter tot de conclusie dat 
stevia “niet aan de kwaliteitseisen voldoet”. 
Van Hoevelaken: “KC GO is zo geconcen-
treerd dat het met stevia niet zoet genoeg is. 
Bovendien is de dropnasmaak bij een hoge 

dosis een groot nadeel. De combinatie van 
sucralose en acesulfaam-K gaf het beste 
zoetpro"el en kwam het dichtst in de buurt 
van suiker. Als een nieuwe zoetstof zich 
aandient, kijken we of we deze toepassen.” 

Verpakking grootste uitdaging
Voor de productontwikkeling werkte   
Heinz samen met een leverancier van  
fruit- en smaakcomponenten. Binnen   
korte tijd lagen er producten die passen bij 
het merk Karvan Cévitam en die een goede 
beoor deling krijgen van consumenten. De 
daadwerkelijke productontwikkeling duur-
de slechts een half jaar. In plaats van de 
beoogde zeven smaken, komen er vijf op  
de markt: Strawberry, Ice Tea Lemon,  
Cactus Lemon, Lemon en Red Fruit. De 
andere twee blijven op de plank liggen om 
even tueel later geïntroduceerd te worden. 

 Misschien wel de grootste uitdaging was   
de verpakking. De aandacht ging uit naar 
 het doseergedeelte in de dop en de afsluit-
baarheid – lekken is not done bij een 
on-the-goproduct. Verder was het belang-
rijk dat de herkenbare vorm van de bussen 
terugkwam in de  KC GO-verpakking (48 
ml).  Speciaal voor KC GO is een nieuwe 
verpakkingslijn aan gescha!. De producten 

worden door een exter-
ne partij in Nederland 
afgevuld. “De vulkop op 
de lijn is speciaal ont-
wikkeld om nadruppe-
len tegen te gaan. Ook is 
het  product geoptimali-

seerd. Het schuimt nu minder, waardoor we 
het zo vol mogelijk kunnen afvullen”, vertelt 
Ron van Hilst, senior verpakkingstechno-
loog. Een 3D-printer vergemakkelijkte het 
ontwikkelingsproces van de  v  erpakking. De 
nieuwe ontwerpen worden meteen getest in 
de pilotplant in het Europees innovatiecen-
trum, waar ook de 3D-printer zich bevindt.
 
• MAURICE DE JONG •

Ontwikkelproces KC GO
1.   Productontwikkeling. 

De uitdaging was een product met  
fruitige smaak en natuurlijke kleur en 
geur te  ontwikkelen. Het moest boven-
dien ongekoeld houdbaar zijn. 

2.  Expert tasting en goedkeuring Heinz. 
Door Heinz opgeleide experts  testten 
zo’n 100 producten voordat Heinz goed-
keuring gaf voor consumententesten.

3.  Evaluatie en goedkeuring consument. 
124 consumenten uit de doelgroep  
18-35 jaar kregen uitleg over het product 
en ontvingen daarna een vragenlijst om 
hun mening te geven over kleur, geur en 
smaak van het product. Het oordeel van 
de consumenten en het ideale product 
dat Heinz voor ogen had, kwamen  
aardig met elkaar overeen. Na deze 
goedkeuring besloot Heinz vijf smaken 
van KC GO op de markt te brengen  
voor een adviesprijs van ! 2,99.

senior brandmanager Vera Heijnen-Sellink.   
KC GO gee! water smaak en biedt de  
nodige variatie. “Want op een gegeven 
moment is het wel een  beetje saai en heb je 
zin in iets anders”, aldus een een consument 
in een door Heinz gepresenteerd "lmpje. 
Hoewel KC GO ook thuis kan worden 
gedronken, richt Heinz zich vooral op de 
drinkers buitenshuis. Mengen gaat namelijk 
gemakkelijker in een #esje dan in een glas. 

Samenwerking R&D en marketing
De afdelingen marketing en Research en 
Development (R&D) werkten intensief 
samen tijdens het ontwikkelingstraject. 
Vorig jaar juni deed Heinz de eerste 
 concepttest, een maand later volgde een 
tweede test. Vervolgens kreeg R&D van 
marketing de volgende brie"ng: ontwikkel 
een  supergeconcentreerde siroop die zo 
 natuurlijk mogelijk is en ook nog eens 
houdbaar buiten de koeling. Verder luidde 
de instructie dat het smaakpro"el Karvan 
Cévitam-waardig dient te zijn: fruitig en 
toegankelijk. 
De productontwikkelaars gebruiken een 
combinatie van  sucralose en acesulfaam-K. 
“De extra hoge concentratie kan niet wor-
den bereikt met suiker of vruchtensuikers”,  
licht senior  productontwikkelaar Maaike 
van Hoevelaken toe. “Zoetsto$en hebben 
een hogere zoetkracht dan suiker, wat 
maakt dat je er minder van nodig hebt om 
een lekkere drank te maken.” Het gebruik 
van aspertaam – hoewel veilig – hee!  
Heinz niet overwogen: er hangt een te  
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