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Hans Kraak

Rice Dream en Oat Dream zijn twee 
plantaardige dranken die gemaakt zijn op 
basis van gefermenteerde rijst en haver. 
Deze producten zijn vetarm, cholesterol- 
en lactosevrij. Er bestaan verschillende 
smaken: Rice Dream organic (biologisch), 
Rice Dream Calcium, Rice Dream Vanille, 
Rice Dream Hazelnut Almond en nieuw 
sinds deze maand  Rice Dream Chocolat.  
Verder bestaat er ook een Oat Dream 
Calcium.

Valérie Casse, senior Brand Manager 
groCery, Hain Celestial group
‘Rice dream bestaat sinds 12 jaar op de Ne-
derlandse en Belgische markt. Het product 
doet het goed in de noordelijke landen, zoals 
in de UK, waar de stijging van de afzet het 
grootst is, en in Scandinavië. Het gaat om 
landen waarin traditioneel veel zuivel wordt 

geconsumeerd. We zien hier onze afname 
dan ook jaarlijks gestaag stijgen.
‘Onze kerndoelgroep bestaat voornamelijk 
uit vrouwen van 25 tot 55 jaar oud die een 
drukke levensstijl hebben maar gezond willen 
leven, met een voeding die weinig vetten 
en suikers bevat en veel vezels. Ze zijn zich 
bewust van het niet-zuivelkarakter van onze 
dranken.’

Maria Van de Keere, nutritionist, 
Hain Celestial group
‘Meer specifiek kunnen we met onze pro-
ducten 2 doelgroepen aanspreken. Enerzijds 
de groep mensen die lactose-intolerant 
zijn, die allergische reacties vertonen tegen 
koemelkeiwitten en degenen die door hun 
allergie soja-eiwit moeten vermijden. Ander-
zijds bedienen we een groep die uit is op een 
plantaardig product, het is zowel voor vege-
tariërs als veganisten geschikt. Deze groep 
is vooral geïnteresseerd in nieuwe smaken.  
Ook is de biologische kwaliteit voor deze 
doelgroep van groot belang. 
Hoewel allergiepatiënten baat hebben bij 
onze soja- en lactosevrije producten, gaat het 
hier maar om een kleine groep mensen en 
positioneren wij onze producten breder. Rice 
Dream en Oat Dream zijn bedoeld als een 
vervanger voor gebruiksmomenten van zui-
velproducten, het zijn koolhydraatrijke ener-
giedranken. Wie de drank ’s morgens neemt, 
krijgt dan ook echt een energieboost om de 
dag te starten. De dranken zijn nutritioneel 
een goede complementaire combinatie met 
muesli. We realiseren ons dat energiedran-
ken in deze tijd van obesitas vragen kunnen 
oproepen,  maar we mogen niet vergeten dat 
energie essentieel is voor het menselijke me-Valérie Casse

tabolisme. Waar onze concurrenten besluiten 
hun producten te verrijken met componen-
ten, is het onze policy dat niet te doen.
Ons bedrijf kiest ervoor de basisproducten 
op de markt te zetten. Immers niet elke 
consument heeft een vitamine- of minera-

rijst- en haverdranken zonder lactose

Maria Van de Keere,
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geen cholesterol, geen toegevoegde suikers 
en weinig vet in zit. 
Het zou een meerwaarde kunnen zijn als er 
bijvoorbeeld in de haverdrank extra beta-glu-
canen zouden zitten, die bieden het product 
een vezelrijke meerwaarde. Er bestaan dran-
ken en yoghurts waarin de haver zo is gepro-
cessed dat de producten – volgens de criteria 
van de EU Claimsregulering – een bron van 
voedingsvezel zijn. Ook zijn er rijstdranken 
op basis van gefermenteerde bruine rijst  
die een meerwaarde hebben door hun hoge 
gehaltes aan B-vitamines en antioxidanten.’  

Moo de Jonge, diëtist allergieplat-
forM.nl
‘Rice Dream en Oat Dream vormen een 
aardige toevoeging aan het al bestaande 
productenassortiment in de supermarkten. 
Het gaat dan vooral om de nieuwe smaken 
die geschikt zijn voor mensen met lactose-in-
tolerantie. In sommige gevallen, bijvoorbeeld 
bij kinderen, zou ik dit product wel aan willen 
raden. Ook is het een handig alternatief voor 

mensen die soja-intolerant zijn.
De energiewaarde is relatief hoog, maar is 
slechts iets meer als die van halfvolle melk. 
Voor de gerichte afvallers is het minder ge-
schikt, maar voor wie eens een andere smaak 
wil is het een goede vervanger voor bijvoor-
beeld een glaasje melk.’

lentekort en een overdosis dient te worden 
voorkomen. Zo blijft de vrijheid voor de 
consument om al dan niet verrijkte granen-
dranken te kiezen. Voor de varianten uit ons 
gamma met biokwaliteit is dit bovendien 
onmogelijk omdat de biologische wetgeving 
verrijking niet toestaat.
We krijgen veel vragen van consumenten en 
professionals over onze producten. Zo willen 
ze weten waar de vanille vandaan komt; uit 
Madagascar. Ook vragen zij of de producten 
geschikt zijn voor patiënten die zeer strenge 
dieetvoorschriften dienen te volgen, zoals bij-
voorbeeld nierdialysepatiënten in relatie tot 
de hoeveelheid kalium die erin zit, of patiën-
ten die een eiwitarm dieet moeten volgen. 
Met de introductie van onze chocovariant 
willen we een vervanger bieden voor choco-
lademelk. Het is een product met minder ki-
localorieën per 100 ml dan normale, magere 
chocolademelk, maar dat wel heel erg lekker 
smaakt.’

Jan-WilleM Van der KaMp, inter-
national assoCiation for Cereal 
sCienCe and teCHnology
‘Het is positief dat het bedrijf een chocola-
dedrank op rijstbasis aanbiedt die minder 
calorierijk is dan chocolademelk. Ook is er 
een rijstproduct waaraan extra calcium is 
toegevoegd, dit met het oog op vervanging 
van zuivel. Het is geen product waarop func-
tionele voedingsclaims worden gedaan, wel 
staat op de verpakking dat er geen lactose, 

Jan-WilleM Van der KaMp Moo de Jonge

analyse per 100Ml

riCe dreaM  oaT dreaM

 riCe dreaM Bio - or-

ganiC

riCe dreaM ChoCo-

lade +CalCiuM

oaT dreaM +CalCiuM

energie 196 KJ / 47 KCal 248 KJ / 59 KCal 203 KJ / 49 KCal

eiWiTTen 0,1 g 0,3 g 0,6 g 

KoolhydraTen 9,4 g 12,5 g 8,6 g 

WaarVan suiKers 4,0 g 10,5 g 4,5 g 

WaarVan laCTose 0,0 g 0,0 g 0,0 g 

VeT 1,0 g 0,9 g 1,3 g 

WaarVan Verzadigd 0,1 g 0,1 g 0,2 g 

WaarVan  

CholesTerol

0,0 Mg 0,0 Mg 0,0 Mg 

Vezels 0,1 g 0,5 g 0,5 g 

naTriuM 0,03 g 0,04 g 0,04 g 

CalCiuM / 120Mg* 120 Mg*

* 15% of The reCoMManded daily inTaKe
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