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Snackcategorie 
innoveert
Ook traditionele snacks onverminderd populair

volop innovatie is er in de categorie snackproducten, ondanks 
een lichte afname van het aantal nieuwe producten. Kruidige, 
sterke smaken en glutenvrije en gezondere producten, zoals 
gepofte en geroosterde snacks, zijn populair. maar ondanks 
deze trends houden ook de traditionele hartige snacks stand.

kruidige snackvarianten groei zien, maar 
anderzijds juist ook de authentieke snacks 
en smaken.
In de Verenigde Staten is de trend van 
kruidige smaken onmiskenbaar. Tevens is 
de combinatie van verschillende smaken 
in één zak een trend. Ter illustratie: 
Marktleider PepsiCo introduceerde in 
2013 Cheetos Mix-Ups met vier formaten 
en smaken Cheetos in een zak. De variant 
Cheezy Salsa-mix bevat crunchy salsa 
pikant, cheddar puffs, jalapeno cheddar 
mini-puffs en chipotle cheddar geribbelde 
snacks. 
Groot-Brittannië volgt de Amerikaanse 
trend van meer intense smaken op de 
voet. Op de Britse markt verscheen in 
2013 een smaak als Wasabi Steak en Jala-
peno & Red Pepper van Burts. Deze fabri-
kant introduceerde ook een traditioneel 
Britse smaak: Lincolnshire sausage & 
Mustard. De variant voor het continent 
was Spicy Chorizo. Concurrent Kettle 
Chips bracht een limited edition van een 
mediterrane variant: chips Mozzarella & 
Pesto.

Taco-smaak
Co-branding heeft ook geleid tot nieuwe 
smaken. PepsiCo zette wederom de toon 
als innovator met de introductie begin 
2013 van een limited edition Taco Bell-
smaak voor de Doritos tortillachips. Deze 
introductie volgde op het succes van Dori-

De categorie snacks omvat twee product-
groepen. Hartige, zoute snacks, zoals 
chips en gebakken en geëxtrudeerde pro-
ductlijnen, maken anno 2013 64% uit van 
het totaal. Snacks op basis van noten en 
zaden, de andere productgroep, vormen 
de overige 36% van de markt. Deze pro-
ductgroep had in 2005 nog maar een aan-
deel van 25%. In de afgelopen jaren zijn 
dus meer snacks op basis op van noten en 
zaden op de markt gekomen. De product-
groep biedt mogelijkheden voor innovatie 
en groei, vooral vanwege het gezondheids-
aspect.

Lichte terugval
Tot 2011 steeg het aantal nieuwe snack-
producten dat wereldwijd jaarlijks werd 
geïntroduceerd sterk (zie figuur 1). 2012 
en de eerste drie maanden van 2013 laten 
echter een lichte terugval zien. De nieuwe 
producten komen vooral in Azië op de 
markt: 37% (periode april 2012-maart 
2013), zo meldt Innova Market Insights. 
32% van de snackproducten werd in Euro-
pa gelanceerd. In West-Europa waren de 
meeste innovaties in Groot-Brittannië, 

Duitsland en Nederland, landen met een 
relatief hoge snackconsumptie.

Innovatie in ingrediënten
Innovatie in de snackcategorie heeft geleid 
tot gebruik van een breed scala van ingre-
diënten en smaken. De recepturen voor de 
producten worden complexer. Aardappe-
len, mais, tarwe en soja zijn nog steeds de 
belangrijkste grondstoffen maar de range 
alternatieve grondstoffen wordt steeds 
breder. Reden hiervoor is allereerst sim-
pelweg variatie. Belangrijk daarnaast is 
een gezonder imago van de snacks en de 
mogelijkheid tot het voeren van allerge-
nenvrije claims zoals glutenvrij. Nieuwe 
producten zijn bijvoorbeeld bread crisps, 
pita chips, plantain chips, cassavechips en 
chips van zoete aardappelen. Maar ook 
producten die niet-reguliere snackingre-
diënten bevatten als groenten, zaden en 
verschillende soorten peulvruchten wor-
den ontwikkeld. 

Smaakvariatie
De snackmarkt vertoont een tweeledig 
beeld. Enerzijds laten de hete, pittige en 
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tos Locos Tacos, die fastfoodketen Taco 
Bell in 2012 in de VS introduceerde. Het 
nieuwe retailproduct bevat nacho cheese 
Doritos en Doritos met Taco-smaak in 
een zak. Doel is dezelfde smaakbeleving te 
creëren als bij het eten van een Doritos 
Locos Taco van Taco Bell.

Positioneren als gezond
Het mag duidelijk zijn dat gezondheid 
niet de drijfveer is voor consumenten om 
hartige snacks te kopen, maar snackfabri-
kanten blijven hun producten wel als 
zodanig positioneren. Meer dan 38% van 

de wereldwijde introducties in de periode 
april 2012-maart 2013 werd op enige wij-
ze gepositioneerd als ‘gezond’, rapporteert 
Innova Market Insights. Voor hartige/
zoute snacks was dit zelfs bijna 43%, ver-
geleken met ruim 31% voor snacks op 
basis van noten en zaden.
De populairste – passieve – gezondheids-
claims hadden betrekking op natuurlijk 
(ruim 9%) of het niet gebruiken van addi-
tieven of conserveermiddelen (15%). In 
totaal heeft 21% van de producten een of 
zelfs beide claims. Indien ook biologische 
claims worden meegeteld als een gezond-
heidsclaim, had zelfs 25% van de nieuwe 
producten een claim die naar gezondheid 
verwijst. 

Zonder transvetzuren en meer
Bezorgdheid over transvetzuren, vooral in 
de VS, heeft geleid tot ‘vrij van transvet-
zuren’-claims bij meer dan 10% van de 
nieuwe producten. Het is daarmee een 
belangrijkere claim dan minder calorieën, 
vet- of natrium- en glutenvrij. De top-4 
van claims is echter de afgelopen jaren 
onveranderd gebleven, wat erop duidt dat 
de consument zich niet om andere 
gezondheidsaspecten druk is gaan maken 
(zie figuur 2). 

Trend: glutenvrije snacks
Glutenvrij is wel een nieuwe trend in de 
snackmarkt in de afgelopen jaren. Er wer-

den in de snackmarkt meer glutenvrije 
producten geïntroduceerd dan in de food-
markt als geheel, waar dit 7% is. Regio-
naal zijn er grote verschillen. In de groot-
ste en meest ontwikkelde snackmarkt, de 
VS, werd in 2012 25% van de nieuwe 
snacks gepositioneerd als glutenvrij. In 
Australië was dit met 24% niet veel min-
der maar in West-Europa bedroeg het 
aandeel maar 10% en in Europa als geheel 
8%. In Latijns-Amerika en Azië lijkt er 
weinig belangstelling voor glutenvrij; het 
gaat hier slechts om 3% van de nieuwe 
snacks.
Ook is er verschil tussen de twee groepen 
snackproducten: 5% van de nieuwe snacks 
op basis van noten en zaden wordt gepo-
sitioneerd als glutenvrij en bij hartige 
snacks is dit meer dan 9%.
Snackfabrikanten gebruiken veel basis-
ingrediënten, zoals aardappelen, mais, 
soja en noten, die van nature al glutenvrij 
zijn. De claim is dus vaak eenvoudig te 
maken. Ingrediënten die in het afgelopen 
jaar werden gebruikt om tarwe of andere 
glutenhoudende granen te vervangen om 
zo tot een glutenvrije receptuur te komen, 
waren in de VS: linzen, peulvruchten, cas-
save, bruine rijst, noten, zoete aardappe-
len en een brede range van groenten.
 De markt voor glutenvrije snacks kreeg 
een boost toen PepsiCo’s Fritolay gluten-
vrije recepten op zijn website plaatste om 
het voor consumenten die op zoek 

Figuur 1. mondiale introducties van snacks als percentage van het totaal aantal nieu-

we producten. (2009 tot en met eerste kwartaal 2013)

Figuur 2. Positionering van snacks (in 2012) als percentage van het totaal.



Innova Database 

VMT belicht regelmatig producttrends op basis van een 
analyse uit de Innova Database (www.innovadatabase.
com). In de Innova Database zijn de wereldwijde pro-
ductintroducties samengebracht. De database bevat 
productfoto's, fabrikant- en merknaam en een complete 
ingrediëntenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder meer 
trendanalyses, downloaden van trendrapportages van 
productcategorieën en e-alerts om online de mondiale 
ontwikkelingen in productvernieuwing te volgen.
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Ondanks het ongezonde imago en de toe-
nemende concurrentie houden deze pro-
ducten stand. Sterke troeven zijn de kwa-
liteit, authenticiteit en het originele karak-
ter in combinatie met sterke, exotische 
smaken en convenience verpakkingscon-
cepten. Daarbij wordt het natuurlijke 
karakter benadrukt. Bovendien zijn het 
sterke merken. Omzetgroei wordt 
ondanks relatief gelijkblijvende volumes 
in de westerse landen toch gerealiseerd 
door hogere prijzen en een verschuiving 
naar meer premiumproducten en varian-
ten met hogere toegevoegde waarde.

• Martijn Kesteloo •

m. Kesteloo is marktanalist bij Innova market Insights 

Bv, 026-3192006, martijn@innovami.com

zijn naar glutenvrije producten eenvoudi-
ger te maken. Glutenvrij zijn ook Lay’s 
Classic aardappelchips, Fritos Original en 
Tostitos Scoops maischips. In mei 2012 
kondigde het bedrijf al een meerjaren-
initiatief aan om veel van de producten 
gegarandeerd glutenvrij te maken, gevolgd 
door etikettering.

Popped snacks
Het minder goede gezondheidsimago van 
bepaalde snacks heeft tot productinnova-
tie geleid. Voorbeeld zijn de gepofte of 
geroosterde snacks als alternatief voor de 
reguliere gefrituurde en gebakken produc-
ten. Uit vlokken of stukjes aardappel of 
mais worden gepofte chips of crisps 
gemaakt onder invloed van hitte en druk. 
Het originele Popchips merk (op basis van 

aardappel) werd in 2007 in de VS op de 
markt gebracht. In 2011 bedroeg de omzet 
al meer dan $30 miljoen. Sindsdien kwa-
men ook andere producten op de markt, 
zoals de Gourmet Basic’s Smart Fries-
range en de cracker chips van Kellogg’s 
Special K. Classic Foods introduceerde in 
mei 2012 in de VS een popped tortilla-
chip, Poptillas, met 25% minder vet dan 
de reguliere tortillachips.
In de Britse markt werden de Popchips in 
2012 geïntroduceerd en vooral gepromoot 
omdat een eenpersoonszakje minder dan 
100 calorieën bevat.

Traditionele snacks blijven populair
De genoemde trends in de snackcategorie 
betekenen niet dat de traditionele hartige 
snackproducten minder populair worden. 

simply less aardappelchips met minder 

vet van Coles voor de australische markt.

Popcorn sun Bites in de smaak sour 

cream & chives voor de australische 

markt van het bedrijf the smiths snack.

De cracker chips van Kellogg’s special K 

voor de markt in noord-amerika.

slim snack van Pata in italië, 

gegrild, minder vet.

lays aardappelchips in de smaak 

cheesy garlic bread, in noord-

amerika geïntroduceerd.

cheetos mix-ups met vier formaten en 

smaken cheetos in een zak. de variant 

Cheezy salsa-mix. 

Kettle chips bracht op de Britse markt een  

limited edition van een mediterrane variant: 

chips mozzarella & pesto.
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Na de cursus:

•  Heeft u een compleet overzicht van de 
Nederlandse voedingsmiddelenindustrie 
en de aanpalende terreinen waarbinnen 
deze sector opereert.

•  Kent u de belangrijke stakeholders, 
hun rollen en maakt u kennis met de 
belangrijkste wet- en regelgeving.

•  Bent u bekend met de economische 
issues en thema’s uit de sector.

•  Hebt u kennis gemaakt met de 
technologische onderwerpen en de 
impact van innovatie.

•  Bent u op de hoogte van het grote 
belang en de ontwikkelingen rond 
voedselveiligheid en kwaliteit.

•  Is duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen bij u een 
bekend onderwerp.

Werkt u sinds kort in de foodsector? Of heeft u binnen uw werk veel met de voedingsmiddelenindustrie 
te maken? Leer in één dag alles wat u moet weten over de Nederlandse foodindustrie, zodat u voor relaties 
een volwaardige gesprekspartner bent in uw B2B-contacten.

VMT Introductiecursus 
Voedingsmiddelenindustrie

€100,- korting voor abonnees. Schrijf u nu in!

Inschrijven?
Dit kan eenvoudig op 3 manieren:

Website:  www.vmt.nl/introductie
E-mail:  congressen@mybusinessmedia.nl
Telefoon:  (010) 289 40 08

Prijzen*
€ 795,-  VMT abonnees 
€ 895,-  Niet-abonnees 

Tevens ontvangt elke deelnemer gratis 
het jaarboek met alle adressen van de 
voedingsmiddelensector t.w.v. € 114,95

Kijk voor het hele programma en inschrijven 
op www.vmt.nl/introductie

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur  Opening door de cursusleider
Cursusleider: Edwin Lambregts, 
Managing Consultant, Berenschot

10.00 uur  De foodsector 
De cijfers en feiten over de 
foodsector worden besproken 
samen met: de toonaangevende 
bedrijven, schakels in de 
foodketens en de rol en het beleid 
van de overheid in de sector.

10.45 uur Pauze

11.05 uur De foodsector (vervolg)

11.35 uur  Module Kwaliteitsmanagement
Docent: Ir. Irma Schönherr, 
adviseur/eigenaar Schönherr 
Kwaliteitsadvies

12.35 uur Lunch

13.30 uur  Module 
Levensmiddelenwetgeving

14.30 uur Module Technologie en Innovaties
  Albert Zwijgers, Lector Technolo-

gie en Ingrediënten, HAS 
Hogeschool, en Innovatiemake-
laar, Food & Nutrition Delta

15.30 uur Pauze

15.50 uur  Module Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en 
duurzame ontwikkeling
Docent: Chris Dutilh, Eigenaar, 
Adviesbureau Dutilh BOSA

16.50 uur Afsluiting en borrel
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Donderdag 29 augustus 2013   |   9.00 – 17.30 uur   |   Mariënhof, Amersfoort
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