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Carola Schouten

Veel Nederlandse consumenten vinden 
witte rijst lekkerder dan het gezondere 
zilvervliesrijst. Lassie heeft daarom 
een nieuwe variant rijst op de markt 
gebracht die zowel lekker als gezond 
is. Toverrijst Extra is een mix van witte 
rijst met rijstkorrels die erwtextracten 
bevatten. Deze korrels zorgen voor een 
hoger vezelgehalte. Het nieuwe product 
moet ervoor zorgen dat meer Nederlandse 
gezinnen vaker voor een rijstmaaltijd 
kiezen. 

JurJen Schram, hoofd Kam & Techno-
logie laSSie
‘Wij hebben veel onderzoek gedaan voordat 
wij Lassie Toverrijst Extra introduceerden. 
De vraag was: “Hoe krijgen we een hoger 
vezelgehalte en hoe behouden we dat tijdens 
het stomen en koken van de rijst?” Eerdere 

experimenten met een coating gaven niet 
het gewenste resultaat tijdens het produc-
tieproces en aan tafel. Consumenten vinden 
de smaak en het uiterlijk van rijstkorrels be-
langrijk. Zilvervliesrijst wordt door sommige 
consumenten gekenmerkt als wat stugger 
en droger dan witte rijst. Het innovatie- en 
marketingteam heeft intensief samengewerkt 
aan een concept dat aan de wensen van onze 
doelgroep voldoet, maar ook productietech-
nisch uitvoerbaar is.’
‘Toverrijst Extra bestaat uit een mix van witte 
korrels en vezelrijke korrels. Deze rijstkorrels 
worden gevormd door erwtextract en rijst-
meel. Dat zorgt voor een hoger vezelgehalte 
per 100 gram met behoud van de smaak en 
textuur van witte rijst. De consument proeft 
en ziet geen verschil tussen tussen Toverrijst 
Extra en witte rijst. Maar het vezelgehalte is 
zelfs iets hoger dan dat van zilvervliesrijst. 
Wij hebben ter voorbereiding op de lancering 
de voedingswaarden van het product laten 
meten door een onafhankelijk bureau dat 
de scores heeft getoetst aan verschillende 
warenwettelijke normen en aan de eisen voor 
deelname aan het Ik Kies Bewust-program-
ma. Na een zeer positieve ontvangst van het 
product bij retailers heeft ons management 
het startsein gegeven voor productie en 
verkoop.’   

dineSh SonaK, marKeTing manager 
laSSie 
‘Het idee om een vezelrijkere witte rijst te 
maken bestond al langer bij Lassie. Dat komt 
voort uit de wens om te innoveren in de grote 
basisrijstsegmenten wit en bruin. In de afge-
lopen jaren hebben wij bijvoorbeeld wokrijst 
en magnetronrijst op de markt gebracht. JurJen schram

Lassie toverrijst extra
‘de smaak van witte rijst met het goede van zilvervliesrijst’

Eind 2009 hebben we het product Toverrijst 
Extra thuis laten testen door honderd gezin-
nen. Het product is zeer goed geëvalueerd 
en voldeed volgens de doelgroep aan het 
concept ‘de smaak van witte rijst met het 
goede van zilvervliesrijst’. Dankzij Toverrijst 
Extra wordt een rijstmaaltijd nog gemakkelij-
ker lekkerder en gezonder voor families met 
kinderen. Een avondmaaltijd moet namelijk 
aan deze voorwaarden voldoen om vaker te 
worden opgenomen in de selectie gerech-
ten die wekelijks terug op tafel komen. Om 
Nederland gek op rijst te maken gaat Lassie 
op verschillende manieren laten zien dat ook 
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die aanwezig zijn in zilvervliesrijst, maar 
ontbreken in witte rijst. Allebei de producten 
zijn gemaakt van rijstkorrels van rijstmeel. Bij 
Lassie is er gekozen voor het verhogen van 
het vezelgehalte met het behoud van de witte 
kleur.
Qua voedingswaarde zet ik Toverrijst Extra 
boven witte rijst vanwege het hogere vezel-
gehalte, maar onder zilvervliesrijst. Volkoren 
graanproducten zoals volkorenbrood en 
ook zilvervliesrijst bevatten naast vezels ook 
een hele reeks andere gezonde stoffen zoals 
mineralen, vitamines en anti-oxidanten. De 
positieve gezondheidseffecten van volkoren-
producten worden door zowel vezels als door 
de  bio-actieve stoffen bepaald, zeker bij rijst 
met zijn relatief lage vezelgehalte. 
Onlangs bleek uit onderzoek van de Harvard 
School of Public Health dat zilvervliesrijst het 
risico op diabetes type-2 verkleint. De onder-
zoekers noemen hier het belang van vezels 
en andere bio-actieve stoffen. De toegevoeg-
de erwtenvezels zullen behoorlijk gezuiverd 
moeten zijn om de groene kleur te verwijde-
ren. Je kunt het product enigszins vergelijken 
met Blue Band brood. Een wit product met 
meer vezels dan het niet verrijkte product en 
dat is mooi meegenomen.’ 

voedingswaarde per 100 gram

energie    1370 KJ

 338  KcaL

eiwitten   7,5   gram

KooLhydraten    73,1 gram

suiKer    0,0   gram

vetten  0,0   gram

verzadigde vetten  0,0   gram

vezeLs   7,7   gram

natrium   0,04 gram

rijstgerechten geschikt zijn als dagelijkse 
avondmaaltijd. Iedereen kan wel een AGV-tje 
of pastaatje maken, maar een rijstmaaltijd 
vinden veel consumenten moeilijker. Met 
onze campagnes op TV en internet laten we 
zien dat rijst makkelijk is en voor elke dag. 
Op onze nieuwe, vrolijke verpakkingen en 
website inspireren wij de consument met 
lekkere en gezonde rijstrecepten. Wij geven 
nu duidelijker aan wat de voedingswaarden 
van onze producten en recepten zijn. Deze 
transparantie is voor het succes van Tover-
rijst Extra zeer belangrijk. 

Jan Willem van der Kamp, vezeldeS-
Kundige icc
‘Het is een mooie ontwikkeling om gewone 
rijstkorrels te mengen met korrels van rijst-
meel met extra ingrediënten. DSM en Bühler 
hebben op deze basis NutriRice ontwikkeld 
voor de Chinese markt. Daar bevatten de 
toegevoegde korrels vitamines en mineralen 

Lassie toverrijst extra
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Jan wiLLem van der Kamp

‘Het is een mooie ontwikkeling om gewone 
rijstkorrels te mengen met korrels van rijstmeel 

met extra ingrediënten’
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