
Producten onder de loeP
  |

  v
o

e
d

in
g

 n
u

  |

28

|  
o

k
to

b
e

r
 2

00
8 

 | 
 n

u
m

m
e

r
 1

0 
 |

 Hans Kraak

Ruim een jaar geleden zette fabrikant 
Leaf Holland de nieuwe snoeplijn Red 
Band Truly op de markt. Tien varianten 
snoepjes met 30 procent minder suikers, 
echte fruitsappen en kleuren op basis van 
natuurlijke grondstoffen. Met succes, want 
de Truly-snoepjes zijn sinds de introductie 
met een omzet van ruim 6 miljoen euro 
op jaarbasis uitgegroeid tot een vierde van 
de totale marktomzet het merk Red Band. 
Ook in Finland, Zweden en Denemarken 
staan de snoepjes inmiddels op de kaart. 
 

Krista Kleinveld, marKeting mana-
ger enjoyment leaf Holland
‘Voor we Red Band Truly ontwikkelden, was 
er een lichte daling aan de gang van het eten 
van snoep. We hebben een groot Europees 
onderzoek gehouden om te achterhalen wat 
mensen van snoep verwachten, vooral onder 

vrouwen en moeders met kinderen van 20 
tot 59 jaar. Hieruit kwam naar voren dat 
consumenten het aspect natuurlijkheid het 
belangrijkste vinden, belangrijker nog dan dat 
snoep minder slecht zou zijn, bijvoorbeeld 
omdat het minder suiker bevat of minder 
calorieën. Suikers worden veel minder be-
langrijk gevonden dan de aanwezigheid van 
kunstmatige zoet- of kleurstoffen. Vrouwen 
zijn vooral gevoelig voor de hoeveelheid sui-
kers in een product, terwijl moeders vooral 
op de natuurlijkheid letten.
Tot we met Truly-producten op de markt 
kwamen, hadden we een lightvariant van Red Krista Kleinveld

Band in de schappen liggen, maar deze bleek 
zich nauwelijks te onderscheiden van het re-
guliere aanbod. Daarbij werd de lightvariant 
op voorhand beoordeeld als minder lekker, 
omdat light toch de connotatie heeft minder 
lekker te zijn. Voor onze consumenten staat 
bij snoepen vooral lekker, traktatie en fun 
centraal. We zeggen niet dat het om gezonde-
re snoep gaat, wel om snoep met 30 procent 
minder suikers en toegevoegd vruchtensap.
‘Het succes van de nieuwe snoeplijn is mede 
te danken aan de aansluiting bij de beweging 
in de markt, waarin consumenten zich steeds 
bewuster worden van wat ze eten. Daar spe-

red Band truly
Snoepjes voor bewustere consumenten
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snoepjes tot vijftig procent. Vooral bij de 
drageeproducten was het moeilijk een juiste 
textuur te vinden met zoveel sap. Het suiker-
gehalte is gedaald met dertig procent en het is 
opvallend hoe zoet de snoepjes nog kunnen 
zijn na de reductie van de suikers. In sommige 
Truly-varianten zitten nu zo’n 35 kilocalorieën 
per 100 gram minder, maar we kunnen er niet 
meer suiker uithalen en als je er iets voor in 
de plaats brengt, zetmeel bijvoorbeeld, dan 
maakt dat voor het aantal calorieën niet heel 
veel meer uit. Waar het primair om gaat is 
dat we een goede smaak behouden voor een 
product met 30 procent minder suikers ten 
opzichte van reguliere snoepjes. We heb-
ben er ongeveer een jaar over gedaan om de 
Truly-snoepjes te ontwikkelen. Daarbij hebben 
we ook sterk gekeken naar de betaalbaarheid, 
want de ingrediënten die we nu gebruiken zijn 
vaak duurder dan de reguliere. We verbeteren 
het concept nog steeds. Producten die niet 
goed lopen, zullen we geleidelijk van de markt 
halen en nieuwe, verbeterde producten er voor 
in de plaats brengen.’

stepHan peters, voedingscentrum 
den Haag
‘De Gezondheidsraad pleit in het advies 
Richtlijnen Goede Voeding voor de keuze 
van producten met goede voedingstoffen 
en een geringe energiedichtheid. Snoep zal 
zich bijna nooit onder die categorie kunnen 

len we ook met onze verpakking op in, door 
heldere, frisse kleuren te gebruiken. Ook we-
ten we dat kinderen veel met snoep spelen. 
Hiervoor hebben we binnen het Truly-seg-
ment snoep gemaakt waarmee kinderen hun 
creativiteit kwijt kunnen. Zo zijn de zachte 
schuimsnoepjes Truly Smoothy Party Animals 
te stapelen en tot nieuwe dieren te maken. En 
van de twisted fruits weten we dat kinderen 
ze graag uit elkaar trekken. Zoals veel volwas-
senen ook nog steeds Engelse drop uit elkaar 
halen voor deze op te eten.’ 
 

caroline Hoppenbrouwers, r&d ma-
nager leaf Holland
‘Omdat de consumenten natuurlijkheid als 
een van de belangrijkste kenmerken aanwijzen 
voor gezondere snoepjes, zijn we daarmee 
aan de slag gegaan. Daarbij wilden we geen 
intensieve zoetstoffen meer gebruiken en 
uitsluitend kleurstoffen uit de natuur. Ook 
werken we met vruchtensap, in sommige 

Caroline Hoppenbrouwers stepHan peters
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scharen en zal altijd een product blijven 
waarvan wordt aanbevolen om het met mate 
te eten. Een energiereductie ten opzichte van 
een regulier product is mooi meegenomen. 
De claim ‘30 procent minder suikers’ wordt 
echter niet één-op-één in energiereductie 
waargemaakt.
Iets dergelijks geldt ook voor de communica-
tie-uiting ‘echt fruitsap’. Hiermee wordt na-
tuurlijk geen bijdrage aan de fruitconsumptie 
geleverd.
Wat verder opvalt is dat E-nummers uit zijn. 
Clean label is in. Clean label is een recente 
trend waarin zoveel mogelijk natuurlijke 

ingrediënten worden gebruikt en zo min 
mogelijk E-nummers worden benoemd. 
Want de consument vindt E-nummers maar 
eng. E-nummers (additieven)  zijn niet eng. 
Integendeel, het zijn veilig bevonden additie-
ven, ongeacht of ze synthetisch of natuurlijk 
zijn. Bovendien kan de snoepindustrie niet 
zonder, maar als je kijkt naar de ingrediën-
tendeclaratie van sommige snoepjes, dan 

land inname suiKergoed inname CHoColade totaal zoetwaren

oostenrijK 4,3 9,5 13,8

belgië 3,6 8,7 12,3

denemarKen 10,1 6,2 16,3

duitsland 5,0 8,2 13,2

Finland 12,2 7,0 19,2

italië 1,9 2,2 4,1

nederland 5,2 4,8 10,0

noorwegen 5,3 8,8 14,1

spanje 3,6 4,0 7,6

verenigd KoninKrijK 4,2 10,0 14,2

zweden 7,0 7,2 14,2

zwitserland 4,1 4,8 8,9

Hoeveel Kilo’s snoep volwassenen eten in sommige europese landen op jaarbasis

Ingrediëntendeclaratie red Band truly:

‘clean label’, zoals op verpaKKing
Winegums, ingrediënten: Suiker, vulstof (polydextrose), glucosestroop, 
verdikkingsmiddel (maltitolstroop), water, invertsuikerstroop, gelatine, 
maïszetmeel, vruchtensap 5% uit concentraat (bosbes, braam, kers, 
aardbei, framboos), voedingszuur (citroenzuur), aroma’s, salmiakzout, 
stabilisator (mono- en diglyceriden van vetzuren), plantaardige olie, 
zouthoutwortelextract, glansmiddel (bijenwas), kleurstoffen (carmine, 
curcumine, carbo vegetabilis)

normaal (exact Hetzelfde product als boven)
Winegums, ingrediënten: Suiker, vulstof (e1200), glucosestroop, verdik-
kingsmiddel (e965), water, invertsuikerstroop, gelatine, maïszetmeel 
(e1404), vruchtensap 5% uit concentraat (bosbes, braam, kers, aardbei, 
framboos), voedingszuur (e330), aroma’s, salmiakzout, stabilisator 
(e471), plantaardige olie, zouthoutwortelextract, glansmiddel (e901), 
kleurstoffen (e100, e120, e153)

Polydextrose en maltitol komen in de natuur niet voor

Moeders en snoep voor kinderen

er zijn drie categorieën in te delen hoe ouders met snoep 
omgaan bij hun kinderen.
1. de vrije keuze – Pak wat je wilt hebben. geen limiet 

gesteld. (10%)
2. Sociaal snoepen – Samen met moeder of vader snoe-

pen. bijvoorbeeld na school. (44%)
3. gecontroleerd snoepen - dit is je portie en daar blijft 

het bij. (46%)
uitdeelverpakkingen hebben steeds vaker de voorkeur 
van ouders. 
moeders geven de voorkeur aan snoep wat natuurlijke 
ingrediënten bevat.
bron: Leaf Holland

zie je zelfs geen E-nummers meer staan. Die 
zitten er natuurlijk wel in (zie de afbeelding 
met ingrediëntendeclaraties, red.), maar 
worden met hun naam aangeduid. Hier is 
warenwettelijk niets mis mee, maar zo wordt 
de consument onterecht bang gemaakt voor 
e-nummers. De industrie is hier zelf ook niet 
mee gediend en lijkt zo in haar eigen staart 
te bijten. De bewuste consument let op 
calorieën, weet dat fruitsap geen fruit is en is 
niet bang voor e-nummers. Het is duidelijk 
dat de bewuste consument in de ogen van 
het Voedingscentrum een andere is dan die 
van de industrie.
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