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Hans Kraak

In de promoties voor Sisi fuitdranken stelt 
producent Vrumona dat ze iedere dag 
mogen: SiSi Mag Elke Dag. Het bedrijf 
staat vierkant achter de verantwoording 
van deze uitspraak. Sinds een jaar is 
SiSi frizzr op de Nederlandse markt, een 
fruitdrank voor kinderen met extra vezels 
en een drank verlaagd in fruitzuur. 

Stijn Groenink, Senior brand mana-
Ger Vrumona/SiSi
‘Wij zeggen dat kinderen iedere dag SiSi zou-
den mogen drinken, maar dat wil niet zeggen 
dat je de hele dag door SiSi moet gaan 
drinken, je moet fruitdrank niet gebruiken 
als dorstlesser. Net als het Voedingscentrum 
zeggen we dat je voor de dorst het beste wa-
ter of thee kunt nemen, maar een paar glazen 
SiSi per dag kunnen geen kwaad. Als je SiSi-
fruitdrank afzet tegen een reguliere frisdrank, 

dan krijgen kinderen hierdoor substantieel 
minder calorieën binnen.’ 
‘Met de introductie van Sisi Frizzr, een jaar 
geleden, zijn we begonnen aan een totale 
herpositionering van het SiSi-merk, dat 
vooral nog bekend stond als een traditioneel 
frisdrankenmerk; we wilden van een ‘onver-
antwoorde sinas’ naar een verantwoorde Stijn Groenink

fruitdrink. In de aanloop naar deze omslag 
hebben we natuurlijk ook met stakeholders 
gesproken, zoals het Voedingscentrum. Zij 
blijven natuurlijk water of thee adviseren als 
het er om gaat de dorst te lessen, maar zij 
zien ook de voordelen van het terugdringen 
van de kilocalorieën in frisdrank.
‘Op dit moment is de marktverhouding 

sisi: the Kids Choice, approved by mum
elke dag SiSi? Mag het?
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tussen reguliere suikerrijke frisdrank en light 
frisdrank, fruitdrank en fruitsap 25 staat tot 
75, wat een goede ontwikkeling is in de eerste 
plaats als wapen in de strijd tegen overge-
wicht. Ook geen slechte score als je bedenkt 
dat consumenten tientallen jaren te maken 
hebben gehad met een overvalst regulier 
frisdrankenaanbod. Daarbij komt dat som-
mige zoetstoffen nog steeds een negatieve 
connotatie hebben, waardoor een deel van de 
consumenten niet voor light kiest, ook al is 
andermaal bewezen dat een normaal gebruik 
van zoetstoffen geen schade oplevert voor de 
gezondheid.’
‘De markt voor lager calorische dranken 
is deels vraaggestuurd. Het zijn in eerste 
instantie vooral de stakeholders geweest 
die om laagcalorische dranken vroegen, 
zoals het Voedingscentrum en de over-
heid, niet de consument. Er was wel een 
latente consumentenbehoefte. Inmiddels zijn 
consumenten zich steeds bewuster van de 
mogelijkheden die light producten voor hun 
gezondheid bieden en dragen zij bij aan een 
grotere vraag.’
‘Met de SiSi producten richten wij ons 
primair op kinderen en in de productreclame 
ervan richten we ons op hun moeders. In 
eerste instantie moet de smaak van het 
product aansluiten bij die van de kinderen tot 
12 jaar. Vanwege de smaakvoorkeur van de 
kinderen kunnen we het aantal kilocalorieën 
nog niet verder terug te dringen dan tot 20 
tot 21 per honderd ml product. Dit is meer 
dan de helft van het aantal in een reguliere 
sinas en fors minder dan in andere fruitdran-
ken zoals Roosvicee. Als we technisch verder 
terug zouden kunnen, zonder verlies van 
smaak, zouden we dat doen, maar dat is nog 
niet mogelijk. Volwassenen die voor een light 
product kiezen zijn zich bewust van de lagere 
energie-inname, nemen het smaakverschil 
op de koop toe, maar kinderen interesseert 
dat niets. Zij willen primair een goede smaak 
en daarnaast een leuke kleur en een aan-
sprekende verpakking. In onze keuze speelt 
natuurlijk ook een commercieel belang mee, 
want als we de smaak niet meer op maat van 
de kinderen krijgen, wordt het product niet 
meer afgenomen. Het zou alleen lukken als 
het hele umfeld, ook van andere producen-
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ten, deze omslag zou maken, naar andere 
smaken met minder kilocalorieën, maar dat 
is nog niet aan de orde. De doorsneehoe-
veelheid kilocaloriën in fruitdranken voor 
kinderen is op dit moment zo’n 34.’
‘Behalve een verlaging van de hoeveelheid ca-
lorieën hebben we aan Sisi Frizzr Tropical ex-
tra vezels toegevoegd en hebben we van Sissi 
Frizzr Strawberry de hoeveelheid fruitzuur 
verlaagd. Negen van de tien Nederlanders 
krijgen te weinig vezels binnen. Bij kinderen 
is dat nog slechter gesteld. Door een glas Sisi 
Frizzr Tropical te drinken, krijgen de kinderen 
vijf procent van hun dagelijkse hoeveelheid 
vezels binnen, in dit geval tarwevezels. Dat 
is een bescheiden bijdrage, maar zonder het 
te merken, gebeurt het. Het is niet zo dat 
we nog meer speciale ingrediënten willen 
gaan toevoegen aan onze fruitdranken, dat is 
niet onze hoofdrichting. Onze focus ligt op 
lekkere fruitdrank maken en het terugdringen 
van de energiewaarde.’ 
‘Een jaar na de introductie ben ik niet on-
tevreden over Sisi Frizzr. De bereidheid tot 
proberen is groot, al zou ik graag zien dat er 
ook meer tweede aankopen gedaan worden.’

marcel Van beuSekom, woordVoerder 
conSumentenbond
‘We hebben vorig jaar een aantal fruitdranken 
doorgemeten, waar uitkwam uit dat echte 

groenten en fruit veel meer voedingsvezel 
bevatten dan fruitdrankjes. Ook kwam toen 
naar voren dat fruitdrankjes nauwelijks ge-
zonder zijn dan gewone ‘jus’.’
‘Dit jaar hebben we een nieuw onderzoek 
gepubliceerd naar fruitdrankjes. Sisi Frizzr 
hebben we daarin ook meegenomen, alleen 
hebben we het product niet uitgebreid op 
de samenstelling onderzocht. Hierover kan 
dan ook niets zeggen, dat zou speculatie 
zijn, maar wat ik er wel over kan zeggen: ze 
claimen op de verpakking Vezels zijn goed 
voor de gezondheid, en dat klopt. Al wil dat 
niet per definitie zeggen dat het drankje ook 
goed is voor de gezondheid.’  

mirella dreSch, VoedinGSkundiGe/ 
diëtiSt VoedinGSadVieSbureau  
nutri-Sana
‘Ik krijg in mijn praktijk over SiSi Frizzr geen 
specifieke vragen, wel over light frisdranken 
en -producten in het algemeen. De naam 
Frizzr kende ik nog niet, maar de pakjes met 
claim tandvriendelijk wel, wat Frizzr blijkt te 
zijn.’ 
‘Claims staan de laatste tijd volop in de 
belangstelling. De industrie springt handig 
in op de wens van consumenten om gezond 
te eten. Er komen steeds meer producten op 
de markt waar door de industrie volop aan 
is ‘geknutseld’, om vervolgens als ‘gezon-
dere variant’ te worden verkocht. Zelf ben ik 
hier geen groot voorstander van. Ik pleit er 
juist voor om meer terug te gaan naar een ge-
zonde basisvoedingmiddelen, zoals groente 
en fruit, peulvruchten en volkorenproducten. 
Als een kind volkorenproducten krijgt en 
volop groente en fruit, dan komt het wel 
goed met de vezelinname. Als een kind alleen 
maar witbrood eet en weinig groente, en de 
ouders denken een lage vezelinname met een 
drankje als Frizzr te kunnen compenseren, 
dan vind ik dat geen goede ontwikkeling. Het 
is de omgekeerde wereld. En juist bij kinde-
ren is het niet nodig, omdat je hen van jongs 

af aan een gezond eetpatroon kunt aanleren.  
Met name jonge kinderen zitten al snel 
aan hun ADI wat betreft zoetstoffen. Sisi 
heeft hier wel rekening mee gehouden, 
door niet alle suiker in Frizzr te vervangen 
door zoetstoffen. Maar als je op de verpak-
king leest ‘verlaagd in fruitzuur’, zullen veel 
ouders niet direct beseffen dat de suikers zijn 
vervangen door zoetstoffen. Als een kind veel 
sap, of daarnaast ook light frisdrank drinkt 
of zuivel(drank) waar zoetstoffen aan zijn 
toegevoegd, kan de ADI toch overschreden 
worden. Ik denk dat ouders zich vaak niet 
realiseren aan welke voedingsmiddelen zoet-
stoffen zijn toegevoegd, en hoeveel hun kind 
ervan binnenkrijgt.’ 
‘Kinderen zijn een kwetsbare groep en het 
ontbreekt aan onderzoek naar zoetstoffen dat 
specifiek is gedaan bij deze doelgroep. Ik zou 
daarom liever zien dat ouders kun kind wat 
minder aan zoete dranken laten wennen. Leer 
ze van jongs af aan water en thee drinken en 
beperk het gebruik van zoete dranken. Leng 
vruchtensap standaard voor de helft aan 
met water. Dan heb je vanzelf óók een lager 
fruitzuur en suikergehalte. Ik heb dat bij mijn 
eigen kinderen ook altijd gedaan. Die lusten 
nu niet eens sap zonder toegevoegd water, 
dat vinden ze veel te zoet.’

Onze focus ligt op lekkere fruitdrank maken en 
het terugdringen van de energiewaarde

Mirella DreSchMarcel van BeuSekoM
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