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Hans Kraak

Tot tien jaar geleden moest de gemiddelde 
Nederlander vaak nog uitgelegd worden 
hoe hij of zij een kommetje ontbijtgranen 
zou moeten eten, met melk, yoghurt of 
vruchtensap. Nu zijn (geroosterde) 
graanproducten een bekend 
ontbijtalternatief in Nederland. Dit jaar 
introduceerde marktleider Kellogg’s een 
paar nieuwe producten: Coco Pops Croc’n 
Roll en Special K krokante muesli.

Nederlanders eten gemiddeld zo’n 2 kilo ont-
bijtgranen per jaar. In de laatste decennia is 
de consumptie gestaag gegroeid. In landen 
als Ierland en Engeland staan ontbijtgranen 
(cereals) al veel langer op het menu en wordt 
per hoofd van de bevolking meer dan het 
driedubbele geconsumeerd, zo’n 7 kilo per 
jaar. Ongeveer 95 procent van de bevolking 
daar is ermee bekend. In Nederland koopt 
zo’n 65 procent van de huishoudens wel eens 

ontbijtgranen. ‘Wij hebben in Nederland in 
de afgelopen decennia een duidelijke groei 
gezien, maar in 2010 zwakte deze wat af’, 
licht Elselina Battenberg toe. Ze werkt vanuit 
het Nederlandse verkoopkantoor in Den 
Bosch als nutrition en corporate communica-
tion manager van Kellogg’s Benelux. ‘De af-
zwakking kan te maken hebben met de eco-
nomische crisis, maar vanaf het begin van dit 
jaar lijkt de markt weer aan te trekken. Dat 
komt ook omdat we dit jaar een paar nieuwe 
producten hebben gelanceerd.’
De grootste markt van Kellogg’s Benelux is 
die voor de reeks Special K-producten, waar-
mee het bedrijf zich richt op vrouwen. ‘De 
nieuwe variant hierbinnen is een product met 
de eigenschappen van een krokante muesli 
(cruesli), maar met minder vet’, zegt Batten-
berg. ‘Hiervoor hebben we een ander berei-
dingsproces moeten bedenken, want krokan-
te muesli’s worden immers krokant door het 
bakken met vet. Special K bestaat uit een 
combinatie van tarwe- en rijstvlokken.’ Ook 
maakt het bedrijf veel producten voor kinde-
ren. Nieuw in de reeks Coco Pops is het pro-
duct Croc’n Roll. ‘De originele Coco Pops zijn 
gebaseerd op rijst, maar het nieuwe product 
bevat ook maïs en volkoren tarwe’, zegt Bat-
tenberg. ‘Ontbijtgranen vormen voor de 
meeste mensen een makkelijk ontbijt en ze 
zijn een goed alternatief als kinderen ’s mor-
gens moeilijk aan het eten te krijgen zijn. Uit 
marktonderzoek weten we dat veel mensen 
het belang van een goed ontbijt inzien. Voor-
al ouders willen dat hun kinderen met een 
goed gevulde maag naar school gaan.’

TradiTioneel onTbijT Aan de hand 
van een aantal plaatjes laat Battenberg zien 

hoe Kellogg’s een standaard ontbijt (brood, 
beleg, vruchtensap, melk en/of koffie) verge-
lijkt met een ontbijt met granen. ‘Een ontbijt 
met ontbijtgranen is, samen met melk en een 
vrucht of drank, vergelijkbaar met een brood-
ontbijt’, zegt ze. Beide keuzes leveren ener-
gie, eiwit, vitaminen & mineralen en vezels. 
Het vezelgehalte varieert met het soort graan. 
‘Coco Pops op basis van rijst alleen zijn wat 
betreft het vezelgehalte vergelijkbaar met wit-
brood. Daarnaast hebben we cornflakes, deze 
zijn gemaakt van maïs en zijn bijvoorbeeld 
vergelijkbaar met het vezelgehalte in maïs-
brood. Als het gaat om producten met een 
hogere vezelinhoud, die te vergelijken zijn 
met tarwebrood, hebben we Smacks (ge-
maakt van tarwekorrels) in ons assortiment. 
En vergelijkbaar met volkorenbrood zijn Ho-
ney Loops, die net zo veel vezels bevatten; ze 
zijn gemaakt van haver, tarwe en rogge. Nog 
meer vezels bevatten onze All-Bran-produc-
ten. Zo bevat All-Bran plus per portie tot 43 
procent van de dagelijks aanbevolen hoeveel-
heid vezel. Hiermee is geen enkel brood qua 
vezelinhoud te vergelijken. Sommige diëtis-
ten adviseren dit product aan mensen met 

Kellogg’s ontbijtgranen als  
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_VNU_0711_N   16 19-07-2011   15:04:32



Producten onder de loeP
|  ju

li/a
u

g
u

stu
s 2011  |  n

u
m

m
e

r
 7/8  |

17

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

aantoonbaar zijn tussen voedingsvezel en het 
cholesterolgehalte, graanvezel en darmwer-
king en voedingsvezel en het glucosegehalte 
in het bloed. ‘Een claim heeft betrekking op 
rogge, wat ook in onze volkoren loops zit, 
maar we gebruiken dit soort claims nog niet 
op de verpakking. We melden alleen dat onze 
producten rijk zijn aan vezel, dat mag vanaf 6 
gram per 100 gram product. Op onze website 
geven we informatie over vezel, maar uit ons 
marktonderzoek blijkt dat bij veel consumen-
ten de kennis over vezel nog vrij laag is. De 
meeste mensen associëren bijvoorbeeld 
bruin of donker brood met veel vezel, maar 
het hoeft niet altijd zo te zijn dat deze pro-
ducten door hun kleur meer vezel bevatten 
dan andere producten.’ 

auThenTiek Diëtiste Berdien van Wezel 
keek naar de verschillende Kellogg’s-produc-
ten op de website en probeerde er een paar 
uit. ‘Ik heb gekeken als consument en als dië-
tiste’, zegt ze. ‘Persoonlijk houd ik niet heel 
erg van dit soort producten omdat ik ze ver 
vind afstaan van authentieke producten. 
Maar ik kan me goed voorstellen dat ze een 
uitkomst bieden als kinderen moeite hebben 
met ontbijten. Ik begrijp dat met ontbijtgra-
nen een vergelijking te maken is met een 
broodontbijt, maar als consument vind ik 
deze informatie niet heel eenvoudig terug op 
de verpakking of de website. Ik zie wel aan de 
verpakking dat het product ‘gezondheid’ wil 
uitstralen, onder andere door de claims en 
het etiket.
Ik heb het product Coco Pops Crock’n Roll la-
ten testen door kinderen. Als het gegeten 
wordt zoals op de verpakking staat, waarbij er 
van uitgegaan wordt dat een portie 30 gram 

is, dan is het een goed alternatief. Maar 30 
gram met melk geeft bij de meesten waar-
schijnlijk nog geen vol gevoel. Ik denk dat je 
er meer van eet. Een boterham met beleg be-
vat niet meer calorieën maar is in mijn optiek 
wel gezonder. Om brood in het ontbijt te ver-
vangen zijn aan het product extra B-vitami-
nes toegevoegd en ijzer. Daarbij is het  
product hoog in koolhydraten. De hoofd-
bestanddelen zijn haver en meel van volko-
rengranen. Het gaat om minimaal 23 gram 
koolhydraten per portie, zonder de melk die 
je erbij gebruikt. Daarmee wordt het onge-
veer 32 gram per portie. Een snee brood      
bestaat vooral uit koolhydraten en bevat ook 
eiwit en vet.’

Op de website van Kellogg’s maakt het bedrijf 
een vergelijking tussen een traditioneel ontbijt 
en een ontbijt met ontbijtgranen.  
Zie: www.kelloggs.nl/nl/gezondheid/ 
beleid-en-voeding/ontbijt/ 

constipatieproblemen. De structuur van deze 
producten is een stuk vaster, je moet er wel 
van houden.’

Vezelclaims De energiewaarde van de 
meeste Kellogg’s-producten is onderling ver-
gelijkbaar, zo’n 115 kcal per portie van 30-40 
gram. Alleen de producten met noten of cho-
colade hebben een hogere energiewaarde. 
‘We kunnen hiermee niet zoveel variëren, 
want ontbijtgranen zijn droge producten en 
bevatten vooral koolhydraten; dus zetmeel en 
suiker. Als we er bijvoorbeeld suiker uithalen 
moet er wat anders voor in de plaats komen: 
zetmeel. Dit heeft dezelfde energie-inhoud:  
4 kcal/gram. Want in een droog product als 
ontbijtgranen kan je geen water toevoegen 
zoals in vloeibare producten. We hebben nu 
wel van drie producten het suikergehalte ver-
laagd met 15 procent, bij de Honey Loops, de 
Coco Pops en de Honey Pops. We streven er-
naar het vezelgehalte omhoog te brengen.’
Kellogg’s maakt nog geen gebruik van de 
claims die de Europese Voedsel en Veilig-
heidsautoriteit EFSA in juni heeft goedge-
keurd. Het gaat daarbij om de relaties die 
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‘In Nederland koopt zo’n 65 procent van de 
huishoudens wel eens ontbijtgranen’
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