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Hans Kraak

Fruit dat tussen de tanden knispert als 
chips, maar eenmaal in de mond weer 
zacht wordt door het speeksel. Dan komt 
de fruitsmaak vrij. Het gaat om Beatz 
Fruit van het bedrijf Healthy Farm in 
Rotterdam; zakjes gevriesdroogd fruit. Er 
zijn zes smaken: appel, peer, aardbei, 
ananas, perzik en banaan. 

Karlijn Offermans, marKeting en 
Pr-functiOnaris vOOr HealtHy farm
‘Het idee voor gevriesdroogd fruit komt uit 
Noord-Amerika en Australië. Daar werden al 
vaker fruit en andere producten gevries-
droogd om ze langer te kunnen bewaren. 
Voor de Nederlandse markt is het als consu-
mentenproduct nieuw. We richten ons met 
Beatz op de doorsneeconsument, maar met 
een accent op kinderen die niet makkelijk 
fruit eten, bijvoorbeeld om het te gebruiken 
als tussendoortje, en op sporters en reizi-

gers die het bijvoorbeeld onhandig vinden 
om vers fruit te moeten meenemen. De ge-
vriesdroogde vruchten zijn ongeveer per 18 
gram verpakt, het gaat om kleine porties, 
waardoor het aantal kilocalorieën binnen de 
perken blijft, variërend van 54 tot 68 kiloca-
lorieën. Hierdoor kan een zakje Beatz door-
gaan als gezond tussendoortje, ook volgens 
de criteria van het Voedingscentrum. Ge-
zonde tussendoortjes mogen niet meer dan 
100 kilocalorieën bevatten. Door de vries-
droogtechniek zijn we in staat de goede ei-
genschappen van fruit te bewaren, zoals ve-
zel, vitamine C en ijzer. We gebruiken geen 
kleur- en smaakstoffen of andere toevoegin-
gen, de vruchten die we gebruiken worden 
meteen na de oogst verwerkt. Daarbij den-
ken we dat het product verzadigend kan 
werken doordat het groter wordt als er vocht 
mee wordt opgenomen. Je krijgt een vol 
mondgevoel. De verpakking is nog wel aan 
de grote kant, we denken eraan deze wat 
kleiner te maken. Ook willen we het smaak-
assortiment uitbreiden met meer exotische 
vruchten. Op dit moment is ons product te 
verkrijgen in Plus Supermarkten, SPAR, ver-
schillende buurtsupers en via Sligro. Via Sli-
gro komt het product ook vaak in (gezonde) 
schoolkantines terecht waar het bedrijf een 
apart project voor heeft opgezet: Breakpoint 
Schoolkantines. Uiteindelijk willen we  
natuurlijk nog groter worden verspreid,  
bijvoorbeeld door Jumbo of AH, maar zo  
ver is het nog niet.’ 
 
tiny van BOeKel, HOOgleraar  
levensmiddelentecHnOlOgie  
Wage ningen universiteit 
‘Vriesdrogen is een schone manier om bij-
voorbeeld fruit te conserveren, waarbij zo-
wel de vitamines, vezels als mineralen wor-

Karlijn offermans

den behouden. Qua voedingswaarde is het 
een goed product. Het zorgt natuurlijk wel 
voor een andere beleving dan vers fruit, 
daarmee kun je het eigenlijk niet vergelijken, 
het is een eigenstandig product. Of het pro-
duct interessant is voor een grote markt, 
durf ik niet te zeggen, dat zal samenhangen 
met de acceptatie van bijvoorbeeld de 
smaak en de textuur. Ik denk dat het eerder 
past in nichemarkten, die zich richten op 
gewichtsbeheersing, als gezond tussendoor-
tje. Het is wel een voordeel dat je het vrij 
onbeperkt kunt meenemen, ook bij hoge 
temperaturen. Het zou een alternatief voor 
fruit kunnen zijn, maar het lijkt eigenlijk 
meer op snoep. Als ik ga fietsen, dan neem 
ik het liefst een appel mee. Appels werken 
verzadigend doordat je er veel op moet kau-
wen, daarbij bevat een appel veel droge 
stof.’

sigrid van der marel-sluijter,  
diëtist van 2feelBetter diëtisten-
PraKtijK aan zee 
‘Ik vind het een goed concept van Beatz. 

Beatz 100% gezond fruit

‘Gevriesdroogd fruit als gezonde snack 
tussendoor’
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ste Voedselconsumptiepeiling is gebleken 
dat we te weinig fruit eten; ik denk dat Beatz 
fruit een bijdrage kan leveren aan de aanbe-
volen dagelijkse hoeveelheid fruit. Voor mij 
en mijn dochter vind ik het in ieder geval 
een geschikt tussendoortje!’

anneKe dOnKer, diëtistenPraKtijK 
anneKe dOnKer, den Haag
‘Veel mensen hebben een druk leven en 
gunnen zich geen tijd om vers fruit te schil-
len, voor hen kan Beatz een gunstig product 
zijn. Beatz is een kant-en-klaarproduct dat 
houdbaar is. Het is een product zonder toe-
voegingen met alle voedingsstoffen van vers 
fruit er nog in, behalve vocht. Het kan eraan 
bijdragen dat er meer fruit wordt gegeten en 
ook meer gevarieerd. Men kan dit fruit mee-
nemen in de tas naar het werk of op reis, 
zonder vieze handen te krijgen. Het neemt 
weinig ruimte in en is licht van gewicht. 
Door de lage hoeveelheid calorieën en goe-
de voedingsstoffen behoort het tot de goede 

tussendoortjes. Ik zie voornamelijk een 
plaats voor dit product in schoolkantines, 
voor kleine kinderen of voor op reis. Verge-
lijk je gevriesdroogd fruit met zuidvruchten 
zoals rozijnen, abrikozen, pruimen dan zijn 
deze ook makkelijk mee te nemen en ze zijn 
goedkoper. Veel gedroogde vruchten zijn 
echter gezwaveld, wat ik een nadeel vind. 
Zuidvruchten zitten niet in afgepaste zakjes, 
zodat je daar gauw meer van eet dan de be-
doeling is en daardoor meer calorieën bin-
nenkrijgt. De prijs vind ik wel een bezwaar. 
Een zakje Beatz gevriesdroogde appel kost 
bijna evenveel als een kilo verse appels en 
met 1 zakje Beatz heb je maar 1 middelgrote 
appel op. Ik zie Beatz meer als snoepje om-
dat het zoet smaakt en omdat je niet hoeft 
te kauwen. Door de natuurlijke suikers en 
doordat je het niet hoeft te kauwen is het 
niet goed voor de tanden. De verzadigings-
waarde lijkt mij minder groot dan van vers 
fruit. Ook zet ik vraagtekens bij hoe milieu-
vriendelijk de productie en verpakking is.’

Het is fris, knapperig en lekker. Fruit als ge-
vriesdroogd in een zakje heeft natuurlijk de 
voorkeur boven een ongezonde snack. 
Beatz-zakjes zijn makkelijk mee te nemen 
voor onderweg. Voor kinderen is het ideaal 
omdat ze het idee hebben dat ze snoepen. 
Voor volwassenen die veel onderweg zijn 
(denk aan vrachtwagenchauffeurs) is het 
een ideaal tussendoortje.
Een ander voordeel van Beatz is dat het 
100% fruit is met vitamines, mineralen,  
antioxidanten en vezels en zonder toege-
voegde kleurstoffen, smaakstoffen, vetten, 
noten, gluten, conserveringsmiddelen en 
melkproducten. Ze bevatten dus geen aller-
genen met uitzondering van het fruit zelf. 
Daarnaast zal het fruit van Beatz over een 
lage glycemische index beschikken, zodat de 
bloedsuikers niet heel snel omhoog gaan. Ik 
heb het zelf een aantal keer gegeten tijdens 
treinreizen. Mijn dochter van 11 vindt het 
ook lekker, dus ik hoop dat het binnenkort 
op meer locaties verkrijgbaar is. Uit de laat-

sigrid van der marel-sluijter anneKe donKertiny van BoeKel

‘De zakjes gevriesdroogd fruit zijn erg 
makkelijk mee te nemen’
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