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thema: Kant-en-Klaar

Kokkerellen met 
de aardappel

‘De zakjes onder elkaar vertellen het verhaal’

Ingeborg blaauw (rechts) en product-

ontwikkelaar stefanie Wijngaarden:  

“ In het aanbod in koelvers ontbrak het 

nog aan inspiratie en kookhulp voor 

de aardappel.”



011

van Kokkerellen. De consument kan wel kiezen uit drie bereidings-
wijzen: in de oven, wok of in de pan. Het is niet als het concept Kies 
en Kook van Albert Heijn, benadrukken de beide dames. “Dat con-
cept is er niet meer en gaf de consument te veel om te kiezen. Ook 
was het lastig om het logistiek te regelen: hoeveel koopt een klant 

van welke combinatie?” Aviko loste 
dat op door met vier vaste pakketten 
te werken waaruit een consument 
kan kiezen. Bovendien hebben ze bij 
de ontwikkeling van de pakketten al 
uitgezocht wat lekker bij elkaar 
smaakt. “Door de combinatie van 

saus, groente, aardappelen en een topping is de slaagkans groot voor 
de gebruiker. Door de keuze voor vlees, vis of vega vrij te laten 
geven we consumenten de mogelijkheid om iets van zichzelf toe te 
voegen.”
Het projectteam heeft vele kook-en proefsessies gehouden met con-
sumenten, maar vooral ook met collega’s. “We gaven pakketten mee, 
we hebben samen gekookt. Het project leefde binnen het hele 
bedrijf ”, vertelt Blaauw enthousiast. De namen van de vier varianten 
werden gaandeweg het ontwikkelproces bedacht.

De aardappel als basis
Alle Kokkerellen-varianten bevatten de aardappel als hoofdbestand-
deel. “Natuurlijk, de aardappel! In het aanbod in koelvers ontbrak 
het nog aan inspiratie en kookhulp voor de aardappel”, vertelt 
Blaauw. Productontwikkelaar Wijngaarden vult aan: “Er is veel meer 
variatie mogelijk met de aardappel dan met pasta, maar bij de laatste 
zien mensen wel de variatie. Bij een aardappel ziet men er groente 

“Wat mis ik in het aanbod”, vroeg Ingeborg Blaauw, senior brand 
manager retail van Aviko, zich af toen ze de opdracht kreeg om een 
grote innovatie voor de aardappel te bedenken. Blaauw miste vooral 
inspiratie om doordeweeks snel een lekkere, gezonde maaltijd op 
tafel te zetten. “In het weekend heb ik wel tijd om uitgebreid te 
koken en overal de ingrediënten 
vandaan te halen, maar door- 
deweeks niet.” 
Kokkerellen op dinsdag, dat was 
het motto waarmee het project-
team begon. Blaauw: “Dinsdag is 
de dag dat er geen restjes meer 
van het weekend zijn en dat iedereen in het gezin erg druk is.” Ze 
bekeek ook het aanwezige aanbod in de supermarkt voor dezelfde 
doelgroep zoals de Knorr Wereldgerechten. “Het voordeel van dit 
product is de kookhulp die ze consumenten bieden. Dat doen wij 
ook. Een droog product heeft echter minder een gezondheidsper-
ceptie dan koelvers waardoor we al snel voor de laatste categorie 
kozen”, legt Blaauw uit. “Daarbij moet je voor de Wereldgerechten 
nog de hele de winkel door om alle ingrediënten te verzamelen. Wij 
kozen daarom voor de vier aan elkaar bevestigde zakjes.” Het pro-
jectteam bestond naast Blaauw ook uit productontwikkelaar Stefa-
nie Wijngaarden. Ze maakten een moodboard en legden het al in 
een vroeg stadium voor aan consumenten. “Die reageerden enthou-
siast, van werkende ouders tot oma’s”, herinnert Blaauw zich.

Wel zelf koken
Belangrijk is wel dat de consument nog zelf kookt en zelf de keuze 
maakt voor kip, vis, vega of gehakt. De eiwitbron is geen onderdeel 

met het product Kokkerellen wil aviko in 
het koelversschap dezelfde leidende 
positie opbouwen als in diepvries. de  
vier aan elkaar bevestigde doorzichtige  
zakken met gestoomde aardappelen, 
groenten, saus en een topping, moet 
variatie en kwaliteit in koelvers brengen.

‘ Met aardappel is veel 
meer variatie mogelijk 
dan met pasta’
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toen Aviko al eerder een poging deed om de aardappel in koelvers 
te plaatsen. De verpakking was productietechnisch lastig. “Er was 
nog geen machine die de vier zaken handig in elkaar kon zetten. 
Toch hebben we aan dit verpakkingsconcept vastgehouden, omdat 
het de basis is van Kokkerellen. De zakjes onder elkaar vertellen het 
verhaal. En de consument snapt het.”

Bij de retail
Hoe de verpakking in de supermarkt wordt gepresenteerd, is een 
ander verhaal. “Het idee was om een hangverpakking te ontwikke-
len, maar daar zijn de supermarkten nog niet klaar voor”, vertelt 
Blaauw. “We kregen ze niet mee. Er zijn wel 80 verschillende koel-
systemen en net zoveel verschillende ondernemers en category 
managers die allemaal iets anders willen.” 
Over het concept zijn ze wel enthousiast. In een vroeg stadium 
werd retailer C1000 (nu Jumbo of Coop, red.) erbij betrokken.  
“Zij zagen ook dat de groei in koelvers eruit was. We konden veel 
marktonderzoek laten zien en uiteraard lieten we ze ook proeven. 
Toen waren ze om.” 
De producten liggen nu bij 600 supermarkten in de schappen. 
Aviko is het langzaam aan het opschalen. Fase 1, waarbij de 
retailondernemer overtuigd moest worden, is nu afgerond. Nu 
breekt fase 2 aan waar Aviko bekendheid wil kweken bij de consu-
ment. Blaauw: “We geloven in dit product, elke keer als we reclame 
maken, loopt Kokkerellen als een trein. Vanaf week 46 starten we 
een grote campagne waarbij tv de grote drager zal zijn. Behalve line 
extentions zullen we ook aanvullende concepten ontwikkelen.”

• Dionne irving •

en een stukje vlees bij, niet meer. Dat gat proberen we te dichten.” 
Ook het management van Aviko is enthousiast over Kokkerellen. 
Het past binnen de strategie van Aviko om te verschuiven van het 
imago van alleen frietproducent naar een inspirator van maaltijden 
rond de aardappel. “Het zou fijn zijn als mensen denken: ‘We gaan 
aardappelen eten’ en dat wij dan een hele wereld aan ideeën kunnen 
bieden.” 

Van moodboard naar productie
“Veel, maar niet alle ideeën van het begin, zijn uiteindelijk in het 
productconcept terechtgekomen”, legt Blaauw uit. Het uitgangspunt 
was om een E-nummervrije saus te maken, maar een tomatensaus 
zonder sulfiet was niet mogelijk, vertelt Wijngaarden. Bovendien 
zorgde de vereiste houdbaarheid van 7 dagen ervoor dat bepaalde 
groentecombinaties niet mogelijk waren. “De combinatie van cour-
gette, tomaat en paprika werd te nat”, legt Wijngaarden uit. “De 
courgette moesten we helaas schrappen, maar we hebben vastge-
houden aan minimaal drie verschillende groenten die samen een 
kleurrijk geheel vormen.”  
De grootte van de gesneden groenten was een belangrijke parame-
ter omdat de groente in alle drie bereidingswijzen (oven, wok en 
pan) gaar moet worden. “Daarnaast moet de groente in de verpak-
king herkenbaar zijn voor de consument.”
De productie van Kokkerellen vindt plaats op de locatie van Aviko 
in Cuijk. De groenteleverancier levert de afgevulde zakjes groente 
volgens specificaties aan, net als de saus- en kruidenproducent. In 
Cuijk staat een koelverslijn om aardappelen te stomen. Op deze lijn 
worden aardappelen niet geblancheerd maar gestoomd, waardoor 
ze na bereiding precies goed gaar zijn. De lijn staat er sinds 2004 

drie van de vier vaste pakketten waaruit de consument kan kiezen.


