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Biscuit voor ‘snelle’ ontbijters

de broodconsumptie is het afgelopen jaar afgenomen. volgens 
de branche door enkele populaire voedingsboeken en media-
aandacht over de ‘ongezondheid’ van granen. consumenten  
lijken zich af te keren van koolhydraten, waarvan er veel in 
graanproducten zitten. mondelēz International introduceerde 
afgelopen maand juist een biscuit waarin het accent ligt op de 
gezondheid van granen en het erin gebruikte zetmeel. Sinds 
eind februari ligt het ontbijtproduct Liga/Belvita in de schappen.

meel van de totale hoeveelheid zetmeel. 
Hierdoor duurt het ongeveer vier uur voor-
dat alle glucose uit de koolhydraten erin is 
vrijgemaakt. Glucosepieken in het bloed 
worden zo vermeden, ze stijgen minder dan 
bij een vergelijkbaar ontbijt op basis van 
een graanproduct met weinig langzaam 
verteerbaar zetmeel. Meerdere klinische 
studies onderbouwen deze theorie die 
EFSA in 2011 positief heeft beoordeeld. 
Het langzaam verteerbare zetmeel wordt 
verkregen door een zorgvuldige selectie van 
minimaal vijf granen, een geringe hoeveel-
heid vocht in het deeg, de kneedtechniek en 
een gecontroleerd, mild bakproces. Hier-
door blijven zetmeelkorrels intact waardoor 
spijsverteringsenzymen de zetmeelmolecu-
len moeilijker splitsen. Een langzame verte-
ring en afgifte van glucose vindt plaats. 
“Ons zetmeel is niet gepatenteerd, maar het 
vergt nauwgezette kennis om het zo in een 
biscuit te verwerken”, zegt Belinda Quick, 
manager voeding en communicatie van 
Mondelēz Noord-Europa. “Het is niet een-
voudig na te doen; er is meer dan tien jaar 
studie aan vooraf gegaan en nog steeds zijn 
we bezig met verbeteringen.” Vijf jaar mag 
alleen Mondelēz de EFSA-claim voeren.

Vijf smaken
De verschillende smaken van Liga/Belvita 
zijn in verpakkingen met zes porties ver-
krijgbaar in de supermarkt (prijs €2,39) en 
in kleine portieverpakking in (benzine)sta-
tions en horecagelegenheden (€0,99). Er 
zijn vijf varianten: standaardbiscuits met de 
smaken melk/granen, meergranen en cran-
berry, en sandwichbiscuits met een vulling 
van yoghurt en yoghurt-aardbei.
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Met Belvita richt Mondelēz International 
zich op mensen die het ontbijt overslaan, 
bijvoorbeeld omdat ze haast hebben of geen 
trek hebben. Volgens een consumentenon-
derzoek dat het bedrijf liet uitvoeren, blijkt 
een op de drie Nederlanders het ontbijt 
mede om voornoemde redenen wel eens 
over te slaan. Tegelijkertijd geeft meer dan 
80% aan dat ze het wel belangrijk vindt om 
te ontbijten om energiek aan de dag te 
beginnen. 
“Met Belvita willen we een bijdrage leveren 
aan een verantwoord ontbijt voor degenen 
die daar normaal niet aan toekomen”, zegt 
Koen Baas, senior brandmanager Belvita 
Breakfast van Mondelēz. “We richten ons 
met Liga/Belvita op 25- tot 35-jarigen. Op 
mensen die er een gezonde leefstijl op na 
willen houden, maar door haast soms het 
ontbijt overslaan. Ik noem deze groep ook 
wel eens de life shapers.”
Baas noemt het gedurfd om nu een product 
in de markt te zetten dat hoofdzakelijk 
bestaat uit koolhydraten, juist nu zovelen 
op zoek lijken naar alternatieven. “De ene 
koolhydraat is de andere niet, ik denk dat 
veel mensen zich dat niet realiseren, we zul-
len daar in onze communicatie ook op gaan 
wijzen”, licht Baas toe. Daarbij gesterkt  
door een positieve beoordeling van EFSA, 
waardoor het ontbijtproduct een goedge-

keurde gezondheidsclaim mag voeren. 
Daarmee kan het zich onderscheiden van 
andere ontbijtproducten. 

Langzaam verteerbaar zetmeel
Die toegestane claim luidt als volgt: “Con-
sumptie van producten met een hoog 
gehalte aan langzaam verteerbaar zetmeel 
doet het bloedglucosegehalte na een maal-
tijd minder stijgen dan producten met een 
laag gehalte aan langzaam verteerbaar zet-
meel.” De Belvita-ontbijtbiscuits bevatten 
minstens 40% langzaam verteerbaar zet-


