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Bevroren fruit
Met het Bevroren Fruit op een Stokje begeeft Hero 
zich in een compleet nieuwe productcategorie. De 
productontwikkeling gebeurde dan ook samen met 
een fabrikant met ijsexpertise die het product ook 
produceert, in tegenstelling tot het kokoswater dat 
bij Hero in Breda van de band rolt.
De ijssmaken appel-peer en sinaasappel bevatten 
respectievelijk 92 en 89% fruit. Geen 100%. “Bij 
100% fruit zou het ijs te hard worden”, zegt Dege-
naar. Aan het fruitconcentraat is fruitsuiker (een 
combinatie van glucose en fructose) en water toege-
voegd. “Hierdoor kun je in het ijsje bijten.” Omdat 
de producten koud zijn, is de smaakbeleving anders 
dan bij, voor productontwikkeling vertrouwdere, 
vruchtensappen. De uitdaging is dan ook om de 
optimale smaak te vinden.” Voordat het ijs wordt 
ingevroren, vindt nog pasteurisatie plaats. 

IJssmaken
Hero koos bewust voor de ijssmaken sinaasappel- 
en appel-peer. “We wilden eerst frambozenijsjes 
maken, maar die scoorden minder goed tijdens 
consumententests.” 

• Maurice de Jong •

sel, maar in Nederland is Hero één van de eersten 
die het op de markt brengt. “Kokoswater is van 
zichzelf niet zo lekker, dus dit moet je mengen met 
fruitsappen om het smakelijk te maken. Zo kom je 
op een drank die minder calorisch en wel dorst-
lessend is”, zegt productontwikkelaar Frank    
Degenaar. Aan het kokoswater dat uit de Filipijnen 
komt, is geen suiker toegevoegd. Hero Kokoswater 
bevat iets minder dan 6% suiker, van nature 
afkomstig uit het vruchtensap. Dit is risicovol, 
meent Degenaar, omdat een percentage suiker tus-
sen de 10 en 12% in frisdranken alom wordt 
gezien als de perfecte zoetheid.

voedingsbedrijven introduceren 
jaarlijks vele nieuwe voedings-
middelen. Bittere noodzaak in 
goede en slechte tijden. Niet 
innoveren betekent achteropra-
ken bij de concurrentie en ver-
minderde aantrekkingskracht op 
supermarkten en consumenten. 
vmt bekijkt de productintroduc-
ties nader. in deze aflevering het 
team van hero over kokoswater 
en fruitijs, exponenten uit de 
nieuwe productlijn ‘puur’.

De groei raakte er een beetje uit bij Hero de laatste 
tijd. Verfrissing was nodig. Een reden om met de 
nieuwe productlijn ‘puur’ te starten waarbij het 
concern teruggaat naar zijn roots: de puurheid van 
fruit. “Tot nu toe hebben we in de markt te weinig 
laten zien wie we zijn. Van oudsher staan we voor 
de liefde voor fruit”, zegt marketingmanager 
Yorick van Baarsel.

Kokoswater
Eén drank uit de lijn is Hero Kokoswater in de 
smaken witte druif/limoen en ananas. In de Ver-
enigde Staten is kokoswater een bekend verschijn-

Wat: Hero Kokoswater en Bevroren  
Fruit op een Stokje.
Wie: Hero en een externe partner voor de  
ijsproductie.
Ontwikkeltijd: ongeveer een half jaar.
Uniek door: hoog percentage fruit in het ijs  
en weinig toevoegingen. Kokoswater: minder 
calorieën in vergelijking met frisdrank en fris en 
dorstlessend.
Prijs: €2,29 (kokoswater, sinds eind maart  
in de winkel) en €1,99 (vier ijsjes in een pak, 
sinds eind februari in de winkel).

het team van hero. v.l.n.r: tineke leijdens (product development manager),  

Yorick van Baarsel (marketingmanager), truusje Wijsman (brandmanager marketing fruit) 

en Frank degenaar (productontwikkelaar).

Hero Kokoswater en Bevroren  
Fruit op een Stokje
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