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Voor de branderij is de dresscode groen, ter-
wijl de medewerkers van de margarinefabriek 
die in hetzelfde gebouw huizen, gehuld gaan 
in wit. De diversiteit aan jassen is nodig om 
ervoor te zorgen dat de allergenen (de noten) 
niet in aanraking komen met de margarine. 
Daarnaast heb je in de productie van de     
pindakaas aparte ruimtes om de rauwe en 
gebrande noten te scheiden in verband met 
salmonella. 

‘Pietertje’  
brengt Calvé  
pindakaas succes
al decennia slaagt Calvé pindakaas erin in de smaak te blijven 
vallen bij nederlanders van jong tot oud. Commercials van de 
‘sterke schaatser’ evert van Benthem in de jaren tachtig tot 
‘Pietertje’ van den Hoogenband in het heden versterken de 
emotionele binding van de consument met Calvé pindakaas.

Rauwe pinda’s
Pinda’s komen, gesorteerd naar grootte, bin-
nen in witte ‘big bags’ van 1250 kilo. Drie keer 
per dag is er een levering, wat neerkomt op 
300 ton noten. Dit vereist een strakke plan-
ning. De fabriek is namelijk niet zo groot, legt 
Lijdsman uit. Het is daarom belangrijk niet te 
veel op voorraad te hebben. De rauwe noten 
worden zo snel mogelijk gebrand. Op welke 
temperatuur en hoe lang? Dat is nu juist het 
geheim van Calvé pindakaas, vertelt Lijds-
man. Na het branden worden de vliesjes 
gebroken. Ze komen door het branden los 
van de pinda’s. In de ontvliezer worden de 
vliesjes voor een deel afgevoerd en een deel 
belandt in het eindproduct. “Daarom zie je 
spikkeltjes in de pindakaas. De vliesjes dragen 

Het leek alsof er een tornado door een filiaal 
van Albert Heijn in de Rotterdamse Oude 
Haven was geraasd. Lege schappen waar nor-
maal gesproken de potjes Calvé pindakaas van 
350 gram hoorden te staan. Niet vreemd, want 
Albert Heijn pakte in januari flink uit: het 
tweede potje pindakaas was gratis. Dit leidde 
tot een ware stormloop. Het gevolg: dagenlang 
geen Calvé pindakaas meer te krijgen terwijl 
de actie officieel nog doorliep. AH weet dit aan 
“logistieke problemen”. Producent Unilever 
heeft een andere lezing. Samen met Albert 
Heijn hebben we een verkoopverwachting 
gemaakt en die viel veel hoger uit, weet de 
multinational. “Niemand had verwacht dat het 
zo hard zou gaan”, zegt productiemanager Phi-
lia Lijdsman van de pindakaasfabriek, die in 
2008 bijna in zijn geheel verhuisde van Delft 
naar de Nassaukade in Rotterdam. 
Voordat de rondleiding begint even verplicht 
de rode jas aan voor de rauwe notenafdeling. 

Calvé-fabriek

De Calvé-fabriek in Delft 
start in 1884 als de 
Nederlandse Oliefabriek 
(NOF) en gaat in 1898 
na een fusie met de firma 
Calvé uit Bordeaux Calvé 
heten. In 1928 fuseert ze 
met de Margarine Unie 
(voorloper van Unilever). 
Pindakaas werd in Nederland voor het 
eerst gemaakt door Calvé in 1948. Sinds 

17 september 2008 rolt 
Calvé pindakaas van de 
band in Rotterdam. De 
fabriek kan zo’n 15.000 
potjes per uur produce-
ren, per jaar zijn dat er 
ruim 20 miljoen. Tussen 
noot en afgevuld potje zit 
1 uur. Calvé pindakaas 
wordt grotendeels in 
Nederland verkocht. 

Ongeveer 19 medewerkers houden zich 
bezig met de productie.

De Calvé pindakaasfabriek aan de  

nassaukade in rotterdam.

Deze serie gaat over ProDuCten Die 
Bewezen suCCesvol en innovatief zijn.
wat is Hun geHeiM? DitMaal  
Calvé PinDakaas van unilever.
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variant te ontwikkelen, waar dextrose deels 
het vet verving. Het ene kwaad (vet) inruilen 
voor het andere (suiker). “We willen manie-
ren vinden om de dextrose verder te verlagen. 
Je moet er één vinden met zo min mogelijk 
calorieën. We volgen nauwgezet de ontwikke-
lingen op dit gebied om in de toekomst stap-
pen te kunnen maken”, zegt Hompes. Unile-
ver lijkt weinig stappen te hebben gemaakt in 

productvernieuwing. Al jaren zijn 
dezelfde pindakaasvarianten op de 
markt: normaal, creamy, light en 
stukjes noot. En dat blijft voorlopig 
zo, zonder toeters of bellen, zegt 
Hompes. Noodzaak tot verandering 
is er niet. “We bereiken een grote 
doelgroep. Onze pindakaas is bij 
iedereen geliefd.” Pindakaas is voor 
een Unilever een melkkoe, weet zelf-
standig strategisch adviseur Paul 
Moers. “Hier is iets voor te zeggen, 
want het is geen kernactiviteit.” 

Pietertje
De reden dat Calvé pindakaas in de picture 
blijft, is de marketing, stelt Moers. “Die recla-
me met Pietertje is zo goed. Voorlopig niets 
meer aan doen.” Hij heeft het over de reclame 
van een jonge Pieter van den Hoogenband die 
er niets van bakt op het voetbalveld. Als zijn 
coach hem na allemaal gemiste kansen naar 
de kant haalt, begeeft de kleine Pieter zich 
naar een boerensloot en begint zich uit te kle-
den: zijn roeping is de zwemsport. Daarna 
volgt de afsluiting: ‘Haal eruit wat erin zit.’  
Moers: “Hoe simpel kan het zijn: iedereen 
denkt terug aan de eigen jeugd. Hompes haalt 
consumentenonderzoek aan waaruit blijkt dat 
‘Pietertjes’ houdbaarheidsdatum nog niet is 
verstreken. In al zijn reclames speelt Calvé 
pindakaas in op de emotie van vroeger. Dat 
was al zo in de jaren tachtig met de kleine 
Evert van Benthem die schaatser én boer wil-
de worden: ‘Calvé pindakaas, wie is er niet 
groot mee geworden.’

• Maurice de Jong •

bij aan de smaak.” Na het ontvliezen volgt het 
malen. Hierna worden de ingrediënten 
gemengd en afgevuld in glazen potten. Palleti-
seren en klaar. Klinkt simpel, maar is ook 
relatief simpel, verklaart de productiemana-
ger. Pindakaas is weinig meer dan gebrande 
noten, plantaardige olie, wat vet en een snufje 
zout. “Wat pindakaas pindakaas maakt is de 
verhouding en de kwaliteit van de ingrediën-
ten.” Consumenten lijken dit te waarderen, 
niet voor niets raakte Albert Heijn sneller dan 
verwacht door zijn voorraad heen. Calvé is 
nog altijd marktleider in pindakaas, hoewel 
de huismerken een geduchte concurrent blij-
ven. “55% van de huishoudens die pindakaas 
eet koopt minimaal één keer per jaar Calvé”, 
zegt brandmanager Lieke Hompes. 

Kritiek
Toch valt er ook kritiek te noteren van pinda-
kaasliefhebbers. Toen Calvé pindakaas in 2008, 
rond de verhuizing van Delft naar Rotterdam, 
een Ik Kies Bewust (IKB)-logo kreeg, daalde 
het percentage pinda’s van 93 naar 85%. Ook 
de hoeveelheid vitaminen daalde. Vitamine B8 
verdween zelfs helemaal. Het aantal kilocalo-
rieën nam wel toe. “De pindakaas met IKB-lo-

go is dus eigenlijk 
ongezonder dan 
de originele pindakaas”, kraakte een kritische 
consument in 2008 het product af. Inmiddels 
voert Calvé pindakaas geen IKB-logo meer. 
Ten eerste veranderde in 2008 de receptuur, 
reageert Hompes. “Vitamines komen uit pin-
da’s. Wij kunnen hier niet mee spelen.” Verder 
hoeft Calvé geen vitamines te noemen als ze 
niet relevant zijn. De verhouding tussen pinda’s 
en plantaardige olie heeft impact op de uitein-
delijke hoeveelheid vitamines en mineralen. 
Waarom het percentage pinda’s verlagen? “Het 
oliegehalte in de pinda’s is in de loop van de 
jaren gedaald door rassenselectie overal ter 
wereld. Dit betekent dat we in verhouding tot 
het aantal pinda’s meer olie moeten toevoegen 
om dezelfde smeuïge substantie te krijgen en 
dat maakt dat het percentage pinda’s lager is 
geworden”, geeft Hompes aan. Dit staat los van 
de wijziging in receptuur door het IKB-logo. 

Vette hap
Hoewel Calvé benadrukt dat in pindakaas 
vitamines, bouwstoffen en gezonde vetten zit-
ten, kleeft aan het product nog steeds het ima-
go van een vette hap. Een reden om een light-

De reclame met de jonge Pieter van den  

Hoogenband (‘Pietertje’) oogst alom waardering.

Pindakaas is geliefd bij een 

grote doelgroep.


