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Gezond domineert

In het drankensegment is het gezondheids-

imago inherent aan productgroepen als 

sappen en waters. Maar ook veel fabrikan-

ten die zich in het frisdrankensegment be-

wegen, positioneren hun producten actief 

of passief als ‘gezond’. De product-intro-

ducties die zijn opgenomen in de Innova 

Database laten deze trend zien: bijna 65% 

van de nieuwe producten in het drankens-

egment die in de twaalf maanden tot eind 

maart 2012 zijn geïntroduceerd, werden 

als gezondheidsproduct gepositioneerd (fi-

guur 1). De meest populaire claims die 

zijn gerelateerd aan gezond, waren ‘vrij 

van kunstmatige additieven en 

conserveermiddelen’ en ‘na-

tuurlijk’. De claim was terug te 

vinden op een variëteit aan 

drankenproducten, waarbij wa-

ters en sappen de lijst aanvoer-

den. Het meer traditionele ter-

rein van laagcalorische 

frisdranken bleef eveneens populair, zowel 

producten met een verminderd suikerge-

halte als suikervrije en daarmee calorie-

vrije dranken. Het aantal claims rond anti-

oxidanten is de laatste jaren overigens 

sterk afgenomen. Het strenge EFSA-beleid 

rond gezondheidsclaims is hiervoor moge-

lijk een verklaring.

Stevia, de zoetstof met het natuurlijke ima-

go, heeft sinds de goedkeuring eind 2011 

de drankenindustrie veroverd (zie tabel). 

Stevia heeft de leemte in de markt opge-

vuld doordat het als alternatief voor de in-

tensieve zoetstoffen aspartaam en acesul-

faam de zo gewenste combinatie van 

‘clean label’ en calorie- en suikerreductie 

mogelijk maakt. 

‘Medium calorieën’-frisdranken
Een nieuwe ontwikkeling die de colamarkt 

weer populair moet maken, is die van de 

‘medium-calorieën’- frisdranken. PepsiCo 

leidt deze trend met Pepsi Next, dat 60% 

minder calorieën bevat dan gewone Pepsi 

en is gezoet met HFCS (hoogfructosemaïs-

stropen), aspartaam, acesulfaam en sucra-

lose.               

Doelgroep zijn mensen die niet willen kie-

zen tussen cola zonder calorieën en regu-

liere frisdrank met suiker. Pepsi Next werd 

in april 2012 in de VS geïntroduceerd en 

Pepsi claimt dat de verkopen van deze 

nieuwe cola boven verwachting zijn. On-

dertussen test ook marktleider Coca-Cola 

In alle segmenten binnen de drankencategorie is ‘gezond’ een 
belangrijke trend. Afhankelijk van de productgroep – sappen, 
waters, frisdranken, sport- en energiedranken – vertaalt het zich 
in termen als ‘natuurlijk’, ‘suikervrij’, ‘laagcalorisch’, ‘verrijkt met 
vitamines, mineralen, antioxidanten’ of ‘functional’. opvallende  
innovatie in het frisdrankensegment: ‘medium calorieën’-        
producten. 

‘ Medium calorieën- 
frisdranken moeten cola 
weer populair maken’

frisdranken in dit ‘medium calorieën’-seg-

ment en gebruikt daarvoor Sprite en Fanta 

in de varianten Select. Coca-Cola gebruikt 

natuurlijke zoetstoffen zoals suiker, stevia 

en erythritol om tot een caloriereductie 

van 50% te komen.

Nummer drie in de Amerikaanse markt, Dr 

Pepper Snapple, werkt aan het Dr Pepper 

Ten-concept: een frisdrank met tien calo-

rieën per glas, bestemd voor de man in de 

leeftijd van 25-34 jaar. Testen voor dit con-

cept zijn inmiddels ook gaande voor de 

andere Dr. Pepper-merken 7Up, A&W, 

Sunkist, Canada Dry en RC. 

Het is niet de eerste keer dat dit 

‘medium’-type producten op de 

markt komt. Eerdere introduc-

ties (C2 van Coca-Cola en Edge 

van Pepsi) haalden het midden 

jaren 2000 niet. Ze zouden de 

consument niet aanspreken en 

bovendien ten koste gaan van 

de verkoop van bestaande calorievrije en 

suikerhoudende productlijnen. 

Waters met ...
Een innovatie in het segment flessenwater 

in de Amerikaanse markt is het premium-

merk Resource van Nestlé Waters. Natuur-

lijk en calorievrij moet vrouwen in de leef-

tijd van 35-45 jaar aanspreken, waarbij de 

‘natuurlijke elektrolyten’ zorgen voor een 

Introducties in de drankencategorie
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1.  daily c-mind Joga vitaminewater, Lotte 
chilsung beverage, Zuid-Korea

2.  snapple limited edition ijsthee, canada dry 
motts, canada

3.  biologische agavesap met citroen,                
Agroindustrias, mexico

4.  sprite met stevia, coca-cola, Frankrijk 

5.  biologische agavesap met citroen en alfalfa, 
Agroindustrias, mexico

6.  Pc President choice, bruisend water met 
limeflavour, calorievrij, Loblaws, canada

7.  Wat-aah! ‘ultra puur’ water met magnesium, 
LWbW, vs

8. gatorade g-serie met eiwit, britvic, vK

9.  gatorade g-serie, ‘brandstof’ voor de wed-
strijd, britvic, vK

10. Pepsi cola next, Pepsico, vs
11.  capri sun super v vruchten- en groente-

sap uit concentraat, Kraft, vs
12. v8 v-Fusion+energy, campell, vs
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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 
productintroducties samengebracht. De 
database bevat productfoto’s, fabrikant- 
en merknaam en een complete ingrediën-
tenlijst. Er zijn mogelijkheden voor onder 
meer trendanalyses, downloaden van 
trendrapportages van productcategorieën 
en e-alerts om online de mondiale 
ontwikkelingen in productvernieuwing te 
volgen.

‘crisp, clean’ smaak, aldus de marketeers. 

Het marktsegment verrijkte waters met een 

smaakje biedt echter meer mogelijkheden 

voor productontwikkeling. Waar flessen-

water zonder smaakje de nadruk legt op 

duurzaamheid en puurheid, worden in dit 

marktsegment de verfijnde smaakcombina-

ties benadrukt, de voordelen van deze iso-

tone dorstlesser en de positieve effecten 

van toegevoegde ingrediënten zoals vita-

mines, mineralen, botanicals en vezel.

Sportdranken populairder
De markt voor sportdranken, die altijd ach-

ter liep bij de energiedranken, heeft nieuw 

elan gekregen nu de belangstelling groeit 

voor producten die eiwit bevatten en door-

dat wordt ingespeeld op meer specifieke 

doelgroepen en specifieke behoeften of 

trainingsmomenten. De succesvolle ver-

nieuwde Gatorade range met variëteiten 

voor atleten in verschillende takken van 

sport en specifieke sportmomenten is een 

voorbeeld van dit laatste. Gatorade Reco-

ver, een kant-en-klaardrank met eiwit voor 

spieropbouw, is populair in de VS.

Sappen in opmars
Trends in de sappenmarkt zijn het gebruik 

van exotische vruchten en mengsels daar-

van, alsook de focus op light-producten. 

Innova Market Insights laat zien dat 46% 

van de productintroducties in de twaalf 

maanden tot maart 2012 betrekking had 

op sappen met een sapgehalte van meer 

dan 25%. Het jaar ervoor was dit 43%. 

Nectars (25 tot 99% sap) vertoonden de 

grootste groei. Het aandeel introducties 

van puur sap-producten daalde licht. In de 

categorie 100% sap voerden sappen uit 

concentraat de lijst aan, terwijl er minder 

premiumproducten op de markt kwamen 

die ‘niet uit concentraat’ vermelden.

Sappen worden vooral gekocht om het ge-

zondheidsvoordeel en hierop ligt bij pro-

ductontwikkeling dan ook de focus door 

vitamine- en mineralenverrijking en ‘geen 

suiker toegevoegd’. Minute Maid, marktlei-

der in de VS, lanceerde een nieuwe sinaas-

appelsaplijn onder de naam Pure Squee-

zed met varianten als 100% sap en een 
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sap verrijkt met calcium en vitamine D. 

Activiteit was er ook op sappenmarkt ge-

richt op kinderen. Kraft lanceerde Capri 

Sun Super V fruit- en groentesapdrank met 

vezel, waarvan een pouch van 6 ounce 

één dagelijkse portie fruit en groente bevat. 

Sap als energiedrank
Nu de belangstelling voor natuurlijke pro-

ducten toeneemt, komen fabrikanten ook 

met energiedranken op basis van sap. 

Voorbeelden van producent Campbell zijn 

‘Fusion + Energy drinks’ en ‘8 Energy 

shots’. Vruchtensap en groentesap met de 

claim ‘geen suiker toegevoegd’ worden ge-

combineerd met groene thee, cafeïne en 

B-vitaminen in de variant energiedrank en 

met de vitamines A, C en E voor de ‘shots’. 

Koffieproducent Starbucks betrad eveneens 

de markt voor energiedranken. Met Star-

bucks Refreshers werden dranken op basis 

van sappen geïntroduceerd die groene,   

ongebrande koffiebonen bevatten.

Figuur 1. Aandeel van de verschillende  
gezondheidspositioneringen voor dranken die  
wereldwijd werden geïntroduceerd in de periode 
april 2011-maart 2012.  
Bron: Innova market Insights

tabel 1. stevia verovert de drankenmarkt. Aandeel 
van de producten die stevia bevatten in het totaal 
aantal introducties in de periode van 12 maanden 
tot einde maart 2012.  
Bron: Innova market Insights
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