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Maurice de Jong
                        
Kips introduceert drie magere vleeswaren 
met minder zout en vet onder het Cars-
label. De Cars-figuren van Disney, erg 
populair onder jongetjes, volgen Bob de 
Bouwer op. Voor meisjes heeft Kips al een 
Dora-vleeswarenlijn. 
                                                    
Ontwikkelteam Cars
Bob de Bouwers populariteit daalde, dus 
min of meer gedwongen nam hij afscheid. 
Maar zijn nalatenschap is in goede handen 
bij onder andere Cars-held Bliksem Mc-
Queen. ‘Uit onderzoek van IPM Kidwise 
blijkt dat de Cars-karakters het populairst 
zijn onder jongens tussen de één en drie 
jaar’, zegt productmanager Annemarie 
Granneman. ‘Je kunt eigen figuurtjes ont-
wikkelen zoals sommige concurrenten 
doen, maar dat is duur. We liften liever mee 
op bestaande karakters zoals de pratende 
auto’s, Cars, van Disney. Het is een groeien-

de markt, er zijn nog weinig vleeswaren die 
zich profileren met bekende tekenfilmfigu-
ren.’ Dit jaar zijn er drie magere vleeswaren 
onder de Cars-vlag op de markt gekomen, 
volgend jaar volgen er meer. De magere 
smeerleverworst en leverpastei bevatten 
60% minder vet en de magere boterham-
worst 40% minder. In de leverpastei zit 30% 
minder zout. Granneman: ‘Alleen als je een 
zoutreductie weet te bereiken van minimaal 
25% mag je een zoutclaim op de verpakking 
zetten. Bij de boterhamworst en leverworst 
bleven we steken op een zoutvermindering 
van respectievelijk 23% en 21% ten opzichte 
van de reguliere producten. Verder naar be-
neden kon echt niet, want dan komt de 
houdbaarheid, en daarmee dus de voedsel-
veiligheid, in gevaar.’ Omdat de Stichting 
Reclame Code Commissie reclame gericht 
op kinderen tot 7 jaar verbiedt, richt Kips 
zijn marketing grotendeels op ouders. Het 
minder zout- en vetargument moet ouders 
dus overtuigen de magere Cars-producten 
in het winkelwagentje te gooien. Door de 
verpakking van Cars magere Smeerlever-
worst te voorzien van een Cars-sticker, 
wordt het product aantrekkelijker. Voor vol-
wassenen zouden worstvarianten met min-
der zout en vet ook best interessant kunnen 
zijn. ‘Voor magere vleesproducten hebben 
wij het merk Linera. Bij Kips ligt de strategi-
sche focus iets anders’, legt Granneman uit. 
Een uitdaging in de productontwikkeling 
van de kinderproducten was het zachter krij-
gen van de smaak. Leverworst heeft een 
nogal sterke smaak. De eisen die Disney op 
tafel legde, maakte de zaak nog gecompli-
ceerder. ‘We zitten gebonden aan de beper-
kingen die Disney ons oplegt, zoals een lijst 
met verboden E-nummers en ingrediënten. 
Daardoor konden we het meest geschikte 

AnnemArie grAnnemAn en robert Koel, KiPS

ingrediënt om de worst zoeter te maken niet 
gebruiken en moesten we op zoek naar al-
ternatieven. Dat is gelukt’, vertelt product-
ontwikkelaar Robert Koel. ‘Het nadeel van 
leverpastei is de hoge sterilisatietempera-
tuur. We moeten dus suiker hebben die niet 
karamelliseert. Anders wordt het product 
bruin en bitter.’ Kips vond uiteindelijk de 
juiste suiker, alleen wil Koel uit concurren-
tieoverwegingen niet vertellen om welke sui-
ker het gaat. Kips gebruikte deels suiker om 
vet te vervangen, maar niet in die mate dat 
het zorgt voor een relatief sterke calorietoe-
name. De samenwerking met Disney bij de 
ontwikkeling van het Cars-worstassortiment 
valt samen te vatten als streng doch recht-
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tiegrootte is daarbij een belangrijk element, 
net als de P van prijs. Ons voordeel is dat er 
in de private labelmarkt nog nauwelijks kin-
derconcepten zijn. We blijven scherp kijken 
hoe we de prijs van onze ingrediënten om-
laag kunnen brengen.’ De Kips Cars magere 
smeerleverworst zal €1,55 kosten, de magere 
boterhamworst €1,49 en de magere lever-
pastei €1,59.
 
Dr. ir. JOzef linssen, levensmiDDe-
lenteChnOlOOg, wageningen          
Universiteit                                                                 
‘Gemakkelijk om dergelijke producten te 
ontwikkelen is het niet. Vet moet worden 
vervangen door bijvoorbeeld een suiker. In 
gesteriliseerde producten kan niet elke sui-
ker worden gebruikt. Ook het terugbrengen 
van zout is niet eenvoudig. Zout draagt bij 
aan de smaak van producten. Uit oogpunt 
daarvan kan er best veel bereikt worden, 
maar zout draagt ook bij aan de voedselvei-
ligheid door de wateractiviteit te verlagen 
waardoor micro-organismen minder snel 
kunnen groeien. Daarom zijn er grenzen 
aan het verlagen van zout in vleesproduc-
ten. Of het daadwerkelijk bijdraagt aan een 
verlaging van de vet- en zoutconsumptie is 
maar de vraag. Ons gevarieerde eetpatroon 
draagt daaraan bij en bovendien, als men 
een dikker laagje op het brood zou smeren, 
is het effect nagenoeg weg.’

sylvia van Daalen, zelfstanDig      
Diëtist in arnhem                    
‘Volgens de norm die geldt, bevatten mage-
re vleeswaren minder dan 10 gram vet per 
100 gram en geen van deze producten vol-
doet hieraan. Het is een marginale over-
schrijding, maar ik vind het jammer dat de 
magere Cars-vleeswaren net boven die 10 

gram zitten. Als je de verpakkingen naast el-
kaar legt dan zie je dat per 100 gram de bo-
terhamworst 12 gram vet bevat, de magere 
smeerleverworst 11,2 gram vet en de lever-
pastei 10,7 gram vet. Het blijft onlogisch dat 
het product met het minste vet van de drie 
geen groen Vinkje heeft. Het is voor mij als 
diëtist bijna niet uit te leggen waarom het 
ene product waar meer vet in zit wel een 
Vinkje heeft en het andere product met min-
der vet niet. Als je het vergelijkt met de an-
dere merken smeerbare worstsoorten is 
Cars minder vet en bevat het minder zout. 
Ik zou het product in een gevarieerde voe-
ding niet afraden, maar als afwisseling 
naast voorkeursproducten als vegetarische 
pasta, jam, appelstroop, magere kaas advi-
seren. Persoonlijk ben ik niet gevoelig voor 
kinderproducten, maar als ik om me heen 
kijk zie ik dat het wel werkt en ik moet ook 
wel glimlachen als ik een pan in de vorm 
van Mickey Mouse zie om pannenkoeken in 
te bakken.’

vaardig. ‘Ze zijn streng maar ook open in de 
communicatie. Ieder bedrijf waar zij een 
contract mee aangaan, wordt doorgelicht, 
zo bewaken zij de kwaliteit’, zegt Granne-
man. De marketing voor de Cars-vleeswaren 
is druk gaande, zonder gebruik te maken 
van radio of televisie. Zwanenberg kiest er-
voor hier geen budget voor vrij te maken. 
Facebook en acties in de winkels vormen de 
voornaamste wapenfeiten. Granneman: ‘We 
samplen bij kinderspeelparadijzen en hou-
den promotieacties bij slagerijen.’ Het zal 
niet makkelijk worden in deze economisch 
moeilijke tijd om kinderproducten te ver-
markten. ‘We blijven continu nadenken over 
hoe ons product in de markt te zetten. Por-
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SylviA vAn dAlen, diëtiSt

‘In de leverpastei zit 30% minder zout’

2012_VNU12_producten   23 06-12-12   10:56:10


