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Vakbeurs

IngredIënt & Product

Geen noviteitenfestijn,         
wel aandacht voor premium
Zoetwarenvakbeurs ISM 2013

cept ‘The Better Chocolate’ zet het bedrijf niet 
alleen in op premium chocolade van de beste 
ingrediënten, maar ook op het creëren van 
een betere wereld. Op zijn website en op de 
verpakking legt Halba uit hoe het boeren in 
cacaoproducerende landen, zoals Peru en 
Ghana, helpt de opbrengst te vergroten door 
het planten van bomen, bijvoorbeeld teak- en 
mahoniebomen en bananenbomen. Hiertoe 
werken de Zwitsers samen met een lokale her-
bebossingsorganisatie. “Met het planten van 
bomen stap je af van monoculturen. De grond 
houdt zo beter de voedingsstoffen in de grond 
vast en de waterhuishouding verbetert”, vertelt 
bestuursvoorzitter Anton von Weissenfluh 
van Halba. Een bijkomend voordeel is dat 
bomen koolstofdioxide opslaan. Ontbossing 
draagt volgens sommige wetenschappers bij 
aan klimaatverandering. Als er niets gebeurt, 
raakt dat de cacaoproducerende landen. “In 
2050 zouden die regio’s dan ongeschikt zijn 
voor cacaoproductie”, zegt de Zwitser. Ieder-
een heeft voordeel van het ‘Better Chocolate’-
concept. De boeren verhogen hun opbrengst 
en ontvangen een eerlijke prijs, de consument 
en industrie stellen de cacaoproductie veilig 
en dragen bij aan een duurzamere wereld.

Zacht suikerwerk
Niet alleen chocoladefabrikanten proberen 
extra waarde toe te voegen, producenten van 
zacht suikerwerk trachten hetzelfde te doen. 
Al lijken hun inspanningen in het niet te val-
len bij het chocoladegeweld. Aspecten waarin 
zij zich onderscheiden: natuurlijk (gezond), 
smaak en verpakking. Grote innovaties vielen 
niet te noteren. Maar dat hoeft geen probleem 

Het was geen leuke boodschap, maar moest 
toch genoemd worden: “De zoetwarenindus-
trie staat onder de druk.” Aldus Bastian Fas-
sin, voorzitter van de associatie van de Duitse 
zoetwarenindustrie, aan het begin van de 
internationale zoetwarenbeurs ISM in Keulen. 
De sector kampt met hoge grondstof- en 
energieprijzen en concurrentie tussen de 
supermarkten doet de Duitse zoetwarensector 
geen goed. De volumes en omzetten in Duits-
land vertoonden afgelopen jaar een daling. 
Fassin sprak over de Duitse situatie, maar op 
andere – vooral – Europese markten zal de 
situatie niet anders zijn.

Chocolade
Mogelijk is het dus niet vreemd dat er, ook 
gezien de economische omstandigheden,  
weinig innovaties vielen te bewonderen. 
Ondanks het gebrek hieraan deden fabrikan-
ten hun uiterste best zich te onderscheiden 
van de concurrentie. Iedere extra klant is er 
één in deze tijden. Producenten deden van 
zich spreken met originele verpakkingen. 
Goud en zwart waren veel voorkomende 
kleuren op de beurs, vooral chocoladefabri-
kanten wilden hiermee het premiumaspect 
van hun zoetwaren scherp neerzetten. Biolo-

gische en fairtrade-keurmerken moesten het 
kwaliteitsaspect nog eens benadrukken. Een 
slimme zet, volgens Mark Kennis van de 
Rabobank. Want ondanks de economische 
crisis blijven consumenten de portemonnee 
trekken voor luxere lekkernijen zoals premi-
um chocolade. Premiumproducten en pro-
ducten met toegevoegde waarde groeien nog 
steeds, zei Kennis op ISM. 

Herbebossing
Het Zwitserse bedrijf Chocolate Halba heeft 
deze boodschap goed begrepen. Met het con-

chocoladeproducten waren ook dit jaar populair tijdens de 
internationale zoetwarenbeurs IsM in keulen, waar landen als 
Zwitserland en belgië een prominente rol speelden. Maar ook in 
de categorie zacht snoep waren een aantal ontwikkelingen te 
zien: natuurlijk blijft een item, evenals premium verpakkingen. 
snoepfabrikanten houden ook in toenemende mate rekening 
met allergenen.

Yuno Foods presenteerde zijn vernieuwde Freaky 

Fruits met 100% fruit op IsM 2013. Het nederlandse 

bedrijf hoopt ook op buitenlands succes.
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te vormen, bewijst Chimes, een Amerikaanse 
producent van gemberkauwbonbons in vijf 
smaken. De fabrikant wil zijn ‘gingerchews’ 
nu op het Europese continent introduceren. 
“Eerst verkochten we ze alleen in Aziatische 
supermarkten. We merkten dat de ginger-
chews steeds populairder werden onder niet-
Aziaten en besloten ze ook via reguliere kana-
len te verkopen”, legt Benjamin Sae-Tang van 
Chimes uit. Chimes gebruikt gember van het 
Indonesische Java. Sae-Tang vertelt over 
mogelijke gezondheidsvoordelen van gember; 
het zou het goed zijn voor de stoelgang en 
helpen tegen duizelingen. Iets dat overigens, 
in verband met de strenge claimwetgeving, 
niet op de verpakking staat. De snoepjes zijn 
verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk en 
binnenkort volgt Duitsland. Chimes bena-
drukt de natuurlijke ingrediënten, natuurlijke 
kleur- en smaakstoffen, en het feit dat het pro-
duct geen gluten bevat. 

Glutenvrij
Lactosevrij, glutenvrij, veganistisch en vegeta-
risch zijn steeds vaker te vinden op verpak-
kingen. Fabrikanten willen niemand meer uit-
sluiten van hun producten, zo lijkt het. Tom 

Vogel, medeoprichter van Yuno Foods, koos 
er bewust voor om zijn fruitsnoepjes, Freaky 
Fruits, glutenvrij te maken. “Glutenvrij is echt 
een issue. Bij traktaties in de klas zijn er altijd 
één of twee kinderen met glutenintolerantie”, 
weet Vogel. Samen met zijn zus Annemiek 
staat hij voor het eerst op ISM, want Yuno wil 
de grens over. Yuno wil zijn vernieuwde Frea-
ky Fruits voor het voetlicht brengen. “We heb-
ben de bite veranderd. Bij het oude snoepje 
proefde je het suikerlaagje aan de buitenkant. 

Nu is het een gummisnoepje. Je proeft meteen 
het fruit”, legt Vogel uit. Voorheen lag het 
fruitpercentage van Freaky Fruits op 76% met 
20% toegevoegde rietsuiker, nu is dat percen-
tage opgerekt naar 100% zonder toegevoegde 
suiker. Een jaar lang werkte Yuno aan deze 
vernieuwing. Veel details wil Vogel, op ISM 
omgeven door concurrenten, niet prijsgeven. 
Voor Nederland valt nog een wereld te win-

nen in het gezonde snacksegment, denkt 
Vogel. In de Verenigde Staten en Canada heb 
je meters van zulke producten, aldus de Yuno-
oprichter. Een probleem in deze tijd is dat 
consumenten vaak voor goedkoop kiezen, 
een zakje Freaky Fruits kost als snel €2. Vogel: 
“We moeten dus nog beter ons verhaal vertel-
len.”

Finse drop
Een ander opvallend product dat met gezond-
heid koketteert is drop. Geen Nederlandse 
drop, maar Finse van het merk Panda. Deze 
drop is zachter dan die uit de lage landen en 
bevat geen gelatine. “Onze drop bevat maar 
vier ingrediënten: tarwebloem, rietsuikerme-
lassestroop, anijsolie en zoethoutwortelex-
tract”, zegt Tuija Leppänen van Panda. Panda 
verpakt de drop in reepvorm in verschillende 
smaken. Zo zijn er zelfs droprepen in de sma-
ken framboos en blauwe bessen, waaraan het 
fruit in pureevorm is toegevoegd. Vorig jaar 
won de toen pas op de markt gebrachte blau-
we bessenvariant de ‘Healthy Living Awards’ 
van het Britse magazine Your Healthy Living. 
Een opvolger van de blauwe bessendrop ont-
breekt dit jaar. Ook de Finnen doen het rustig 
aan met noviteiten.

Calorieën
Fabrikanten borduren voort op bestaande 
thema’s en sleutelen aan het verbeteren van 
hun producten en werken aan hun marketing, 

Fabrikanten deden hun best zo origineel mogelijk uit de hoek te komen.

bij de nieuwe Product show-

case 2013 stonden bezoekers oog 

in oog met nieuw gepresenteerde 

zoetwaren.

‘ Glutenvrij is echt  
een issue’
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zo bleek tijdens ISM 2013. Een zakje snoepjes 
met in koeienletters de tekst: ‘100 kcal’ toont 
dat de Zwitserse private label producent Hun-
ziker hard werkt aan het aspect marketing. 
Het product richt zich op vrouwen en kinde-
ren en zal vlakbij de kassa worden geplaatst. 
“Veel mensen zijn zich bewust van hun 
gewicht. Hiermee weten ze zeker hoeveel 
calorieën ze binnen krijgen bij het nuttigen 
van één zakje snoep”, zegt productmanager 
Kathrin Hohl. De zachte snoepjes met volgens 
Hohl 30% minder calorieën dan vergelijkbare 
producten, zijn er in drie smaken: appel, aard-
bei en abrikoos. De lekkernijen onderschei-
den zich niet alleen door slimme marketing, 
ook door productontwikkeling. Hohl: “Ze 
hebben een schuimstructuur en hebben daar-
door meer volume dan reguliere fruitgums. 
De oppervlakte van de snoepjes is bedekt met 
een coating van erythritol, een suikervervan-
ger zonder calorieën die valt in de categorie 
polyolen.” In maart is het product verkrijgbaar 
in de Zwitserse supermarktketen Migros. 

Halal
Op de grote stand van de Spaanse snoepfabri-
kant Fini signaleren ze niet meer vraag naar 
bijvoorbeeld fruitgums met minder calorieën. 
“Bij ons gaat het om halal. In plaats van var-
kensgelatine gebruiken we rundergelatine 
voor onze producten”, vertelt exportmanager 
Geert Meijs. Dit komt vooral door de groei 
van de moslimbevolking in Frankrijk. Een 

andere recente trend is ook hier glutenvrij. 
Het snoepgoed en kauwgum van Fini bevat 
geen gluten. Meijs: “Toen ik klein was hoorde 
je nooit iets over allergieën. Nu zie je bij kin-
deren steeds vaker allergieën, zoals glutenal-
lergie.” In de glazen vitrines met zoetigheid 
bevinden zich geen noviteiten. “Het is moei-
lijk om een nieuw snoepje te bedenken. Bij 
ons is het meer van hetzelfde”, geeft Meijs eer-
lijk toe. Toch kan hij het niet nalaten te wijzen 
op een al wat langer op de markt aanwezig 
product: een dropstok waarin vier kleuren 
zijn vervlochten. Dit kan nog niemand, 
beweert de exportmanager. Als de economi-
sche crisis ter sprake komt, reageert Meijs ad 

rem: “Iedereen heeft toch geld over voor een 
snoepje, we hebben het hier niet over een 
Playstation.”

Sugarpova
Iemand die zeker geld over heeft voor een 
snoepje is tennisster Maria Sharapova. “Ze is 
een echte zoetekauw”, zegt haar agent Max 
Eisenbud. In augustus 2012 zette de van oor-
sprong Russische een eigen snoeplijn op: 
Sugarpova. De zakjes fruitgums zijn in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië ver-
krijgbaar, continentaal Europa ziet Sharapova 
als een volgend interessant afzetgebied. De 
marketing van Sugarpova speelt in op Sha-
rapova’s imago als tennisbabe. De trendy witte 
en deels transparante zakjes fruitgums vallen 
op door de veelkleurige lippen op de verpak-
king. Een grote beeltenis van Sharapova  met 
een kushandje in de stand dient de nodige 
klandizie te genereren. Afgelopen jaar gingen 
meer dan één miljoen zakjes snoep over de 
toonbank. Eisenbud heeft er vertrouwen in 
dat Sugarpova net zo succesvol wordt op het 
Europese vasteland. 

• Maurice de Jong •

Producenten proberen zich vooral te onderscheiden op kwaliteit en verpakking.

ISM 2013
Ruim 1.400 bedrijven uit 67 landen namen deel aan de 
internationale koek- en snoepbeurs (ISM) in de Koeln-
messe in Keulen. 82% kwam uit het buitenland. Tijdens 
de vier beursdagen van 27 tot en met 30 januari kwa-
men 35.000 bezoekers uit 150 landen over de beurs-
vloer. 67% van de bezoekers kwam uit het buitenland, 
vooral uit België, het Verenigd Koninkrijk, Italië en 
Nederland.


