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Verborgen groente, 
zichtbaar fruit
Verhogen gezonde ingrediënten belangrijke trend 

Kinderen kunnen flink tegenstribbelen als 

ze hun groente moeten eten. Veel merken 

lanceren daarom kindermaaltijden met  

verborgen groenten. Daarin is de groente  

gepureerd met andere ingrediënten, zodat 

de aanwezigheid niet meteen duidelijk is. 

Sommige gespecialiseerde baby- en kinder-

voedingmerken zijn heel actief op dit ge-

bied, waaronder Annabel Karmel in een 

aantal landen en Little Dish in het Verenigd 

Koninkrijk. Het laatste bedrijf introduceer-

de een hidden veg tomatensaus met groente. 

Dit product wordt op zichzelf verkocht, 

maar ook verwerkt in geselecteerde voe-

dingsmiddelen. Een voorbeeld daarvan   is 

de eerste gezonde gekoelde pizza in het 

 Verenigd Koninkrijk voor kleuters. Het 

 kindermerk Kidfresh in de Verenigde 

 Staten kopieerde het concept. Ook in Aus-

tralië is deze trend zichtbaar: het diepvries-

Een belangrijke trend in gezond eten is de verhoging van het 
groente- en fruitgehalte in voedingsmiddelen, met name voor 
kinderen. Is het verhogen van de fruitconsumptie meestal geen 
probleem, het bevorderen van de groenteconsumptie is nog   
niet zo eenvoudig. 

groenten zijn wortelen, zoete maïs en 

 pompoen. Een portie van deze spaghetti 

levert de dagelijkse behoefte aan groente. 

Ook de pastasaus vormt een drager voor 

verborgen groenten. In Groot-Brittannië 

bevatten de merken Dolmio van Mars en 

Ragu van Mizkan smooth hidden vegetables, 
waarbij minstens één van de aanbevolen 

 dagelijkse vijf porties groente en fruit is 

 toegevoegd aan de tomatensaus. Het 

 Amerikaanse Kraft heeft crackers met 

 verborgen broccoli, wortel, spinazie en 

 zoete aardappel. 

Fruit geen probleem

Waar zowel kinderen als volwassenen 

 verleid moeten worden tot het eten van 

groente, lijkt het verhogen van de fruit- 

consumptie minder een probleem. Fruit   

in voedingsmiddelen wordt gezien als 

 waardevol, lekker en gezond. Het wordt 

steeds vaker toegevoegd aan producten 

 zoals ontbijtgranen, snackrepen, snoep en 

yoghurt. Daarnaast winnen fruitsnacks en 

fruitsmoothies aan populariteit en worden 

ze steeds verfijnder. 

Zeker de markt voor ontbijtgranen voor 

volwassenen profiteert van ingrediënten 

 zoals fruit, maar ook van toevoegingen 

 zoals noten, chocolade en granen. Ook de 

markt voor granenrepen groeit mede door 

de toenemende reeks van premium en lek-

kere toevoegingen zoals fruit. Innova 

 noteerde een verdubbeling van het aantal 

‘  Fruit wordt gezien als 

waardevol en gezond’

merk Birds Eye lanceerde het product Li’l 

Fishes Hoki & Hidden Veggies, vis- en 

groentenuggets.

Voor volwassenen

Ook voor de volwassen consument ontwik-

kelen bedrijven steeds meer producten met 

groente, al dan niet verborgen. Het Deense 

bedrijf Orkla lanceerde in de eerste helft 

van dit jaar een reeks Pastella 

 verse groentepasta’s met 40 pro-

cent groente, waaronder wortel, 

broccoli en erwten en bloemkool. 

Orkla claimt de eerste te zijn in 

deze categorie van verse groente-

pasta die de smaak en textuur 

van het product handhaaft, maar met een 

hoog groentegehalte. Het bedrijf zegt daar-

in marktleider te zijn in Denemarken, Fin-

land, Zweden en Nederland. 

Waar verse pasta met groente innovatief is, 

blijkt gedroogde pasta met groente al veel 

langer op de markt. Multinational ConAgra 

heeft bijvoorbeeld met het merk Mueller 

een reeks gedroogde pasta met verborgen 

groente, die de kleur, textuur en smaak 

heeft van standaardpasta. De toegevoegde 
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introducties in de afgelopen vijf jaar.  Deze 

markt blijft groeien met dubbele cijfers, 

waaraan fruit bijdraagt. Meer dan de   

helft – 55 procent – van de repen die zijn 

geïntroduceerd in de Verenigde Staten, 

 bevatte fruit. De meting werd gedaan in   

de periode van juni vorig jaar tot juni van 

dit jaar.  Zomerfruit en bessen kwamen in 

37 procent van de introducties voor. Het 

 gebruik van bessen is de laatste jaren flink 

toegenomen. Met name cranberries, blauwe 

bessen en kersen zijn populair als toevoe-

ging vanwege de lekkere smaak en het 

 gezondheidseffect. Aan chocoladerepen 

worden steeds meer ingrediënten en sma-

ken toegevoegd, met fruit als opvallende 

stijger. Bijna een vijfde van het chocolade-

snoepgoed dat afgelopen jaar op de Ame-

rikaanse markt is geïntroduceerd, bevatte 

fruit.  

Introducties van traditionele snackmixen 

met fruit en noten blijven ook groeien met 

gevarieerder en exotischer mixen, met pit-

tige smaken of zoetzure combinaties. 

Combinatie

Waar de fruitconsumptie stijgt en de 

 toevoeging van fruit aan een hele reeks 

 voedingsmiddelen een aantrekkelijke 

 propositie is, daar is het bevorderen van   

de groenteconsumptie problematischer. 

Groente lijkt aantrekkelijker als het wordt 

toegevoegd aan snacks, jams en smoothies 

Innova Database

VMT belicht regelmatig producttrends  

op basis van een analyse uit de Innova  

Database. Daarin zijn de wereldwijde  

productintroducties samengebracht. De 

database bevat productfoto’s, fabrikanten 

merknaam en een complete ingrediënten-

lijst. Er zijn mogelijkheden voor onder  

meer trendanalyses, downloaden van  

trendrapportages van productcategorieën 

en e-alerts om de mondiale ontwikkelingen 

in productvernieuwing online te volgen.

www.innovadatabase.com

in combinatie met fruit. De introductie van 

dit soort producten blijft echter laag, blijkt 

uit de analyse van Innova. 
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Ook pastasaus drager.

Gedroogde pasta met extra groente.

Crackers van Kraft met groente.

Groente verbergen in diepvriesproducten van Birds Eye.

Fruitsmoothies blijven populair.

Verborgen groente in gerechten voor kinderen.

Verse pasta met 40 procent groente.


