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Hans Kraak en Carola Schouten

De makers van DubbelFrisss bij 
producent FrieslandCampina willen 
consumenten langzaam laten wennen 
aan vruchtendranken met minder 
suiker. Net als bij de verlaging van het 
zoutgehalte, zou over de hele linie van 
het productaanbod, het suikergehalte 
langzaam omlaag gebracht kunnen 
worden, door gewenning aan de nieuwe 
smaak. En daarmee de hoeveelheid energie 
per portie. Vanaf 2005 is het suikergehalte 
in DubbelFrisss gefaseerd in suiker 
verlaagd. Daarnaast zijn de varianten 
DubbelFrisss AquaFruit en DubbelFrisss 
Minder Zoet geïntroduceerd. In vijf 
jaar resulteerde dit in een vermindering 
van zo’n 380.000 kilo suiker in het 
productieproces van DubbelFrisss.

Piet Haasen, Manager researcH & 
develoPMent Fruitbased Friesland-
caMPina
‘Toen ik in 1995 in dit marktsegment begon, 
was het vrij rustig op het terrein van frisdran-
ken, vruchtendranken en sappen. Sindsdien 
is er veel meer beweging in de markt geko-
men. Innovatie is belangrijker geworden. In 
1995 introduceerden wij CoolBest en een jaar 
later DubbelFrisss. We willen consumenten 
blijven verrassen met nieuwe smaken en con-
cepten. DubbelFrisss is ontstaan omdat we 
een sap wilden maken, een andere vruchten-
drank die mensen zouden kunnen doordrin-
ken. Inmiddels variëren we binnen dit merk 
met verschillende (nieuwe) fruitsoorten, 
verpakkingsgrootte en samenstelling. Door 
het toenemende probleem van overgewicht 

besteden we veel aandacht aan suikerreduc-
tie.’
‘Aan nieuwe smaken met minder suiker 
is door consumenten te wennen, maar de 
overgang mag voor de consument niet te 
groot zijn. Daarbij hebben we te maken met 
concurrenten die al dan niet het suikerge-
halte verlagen. Er is nog wel een verschil 
tussen reguliere smaken en smaken die een 
verminderd suikergehalte hebben. We mo-
nitoren in de markt hoe groot de verschillen 
zijn om te weten hoe ver we omlaag kunnen 
met ons suikergehalte. We doen dit uit eigen 
initiatief, maar ik sluit niet uit dat de concur-
rentie volgt.’
‘Op dit moment wordt DubbelFrisss regular 
nog steeds het meeste afgenomen. AquaFruit 
hebben we recentelijk op de markt gebracht, 
met zoetstoffen. Maar er zijn ook mensen 
die een hekel hebben aan dranken met 
zoetstoffen of ze niet lekker vinden smaken. 
De smaakacceptatie van de consument staat 
voorop. Het heeft geen zin om maar door te 
gaan met reduceren en zo je kopers te ver-
liezen. Daarbij komt dat als je het reguliere 
product verder in suiker verlaagt, je Minder 
Zoet, waarin 30 procent minder calorieën 
uit suiker zit ten opzichte van het reguliere 
product, ook in suiker moet verlagen om je 
Minder Zoet-claim te waarborgen. We gaan 
door, maar weten nog niet tot hoe ver we 
kunnen gaan. Voorop staat dat de consument 
het product wel lekker moet blijven vinden.’

astrid bakker- ZierikZee, senior 
nutritionist, FrieslandcaMPina 
benelux
‘Het probleem van overgewicht neemt toe 
en krijgt veel aandacht. Vanuit de overheid 

en consumentenorganisaties wordt erop 
aangedrongen op dit terrein maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid te nemen. Ook als 
bedrijf hebben we hierover een standpunt 
ingenomen wat onder andere resulteert in 
productaanpassingen. DubbelFrisss is één 
van de producten waarmee FrieslandCampi-
na haar verantwoordelijkheid wil nemen. We 
bieden consumenten de keuze: DubbelFrisss 
regular, DubbelFrisss Light (minder suiker 
met zoetstof), DubbelFrisss Minder Zoet 
(minder suiker zonder zoetstoffen), Dubbel-
Frisss AquaFruit (zonder toegevoegd suiker 
met zoetstoffen).’  
‘We bespreken met onze branchevereniging 
waarmee we bezig zijn. We zijn open in de 
stappen die we nemen, maar daar zijn geen 
vaste afspraken over. Uiteindelijk is het 
mooier dat de markt minder zoet wordt.’ 

Monica Mars, onderZoeker (voedsel-
innaMe regulatie, aFdeling HuMane 
voeding, Wageningen universiteit
‘Consumenten kunnen wennen aan minder 
zoete producten; je hebt daarbij te maken 

dubbelFrisss met minder suiker
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zit in de waardering. De vraag is natuurlijk 
of ze de smaak dan nog waarderen. Meestal 
is een eerste stap in suikerreductie goed te 
zetten zonder al te veel smaak en waarde-
ringsverlies. Zo’n tien procent reductie is 
wellicht haalbaar zonder dat consumenten 
daar heel veel van merken, maar in volgende 
fases moet de reductie in kleinere stapjes 
plaatsvinden. Het is nog maar de vraag of je 
veel verder omlaag kunt gaan.
Ik denk dat het goed is als producenten over 
de hele linie proberen het suikergehalte te 
verlagen, maar het lijkt me in de eerste plaats 
niet noodzakelijk dat daar afspraken over 
gemaakt worden, zoals bij zout het geval 
is. Het is goed dat het gebeurt, maar als je 
bekijkt hoe groot het effect is van een minder 
zoete vruchtendrank als Dubbelfrisss ten 
opzichte van de dagelijkse energiebehoefte 
dan valt het nogal mee. Als je ervan uitgaat 
dat iemand vier of vijf glazen van deze 
vruchtendrank drinkt, dan gaat het om een 

verschil van zo’n 140 kcal per dag ten op-
zichte van de reguliere vruchtendrank. Dat is 
5-6% van de dagelijkse energiebehoefte van 
een volwassene, wat valt binnen de normale 
binnenpersoonsvariatie in energie-inneming. 
Je kunt hierom niet zeggen dat het voor de 
bestrijding van overgewicht noodzakelijk is 
dat het suikergehalte omlaag gaat. Frisdran-
ken waarbij suiker volledig is vervangen 
door zoetstof hebben een groter effect op de 
energie-inneming. 
Alle kleine beetjes helpen voor meer gezond-
heidswinst. Ik ben er voorstander van dat 
het suikergehalte geleidelijk verder omlaag 
gaat, maar dit werkt alleen zolang het effect 
op de waardering niet negatief is. Er is geen 
bewijs dat mensen later op de dag zouden 
compenseren voor de verlaging van suikers 
in frisdrank. 
Voor dubbelfrisss is het goed mogelijk het 
suikergehalte te verlagen, maar ik vermoed 
dat het technologisch wat lastiger zal zijn 
om bijvoorbeeld zuivelproducten in suiker 
te reduceren. Deze zijn complexer. Het zou 
mooi zijn als de gegevens van de onderzoe-
ken over suikerverlaging en de perceptie 
en waardering van de consument die door 
FrieslandCampina zijn gedaan, beschikbaar 
komen voor breder gebruik. Dit zou andere 
producenten ook kunnen overtuigen om te 
kiezen voor suikerverlaging.’

met de perceptie en de waardering. De 
reguliere frisdranken die nu op de markt zijn, 
bevatten gemiddeld zo’n tien gram suiker per 
honderd milliliter product. Momenteel is dit 
wat mensen gemiddeld genomen lekker vin-
den. Als mensen geen referentie van zoetere 
dranken hebben, is het gemakkelijker om het 
zoetgehalte terug te brengen, maar de crux 

dubbelFrisss met minder suiker

Positive refreshment

jiska de jong, Brand manager, Friesland-
Campina: ‘Wij zijn marktleider op het gebied 
van frisdranken zonder koolzuur. We hebben 
in 1996 de categorie ‘still drinks’ gecreëerd 
en deze als dorstlesser in de markt gezet. 
onze doelgroep zijn gezinnen met kinderen 
tussen de 6 en 16 jaar. jongeren tussen de 12 
en 16 jaar zijn klaar met de pakjes appelsap 
en opzoek naar een eigentijdse dorstlesser 
die bij ze past. of zoals wij dat noemen een 
drank voor ‘positive refreshment’. Ze kiezen 
met name voor de dubbelFrisss regular 
variant. Hiermee zijn we dan ook begonnen 
en we zien dat deze een groep “lovers” heeft 
gecreëerd, wat niet wegneemt dat we het 
aandeel light zien groeien.’   |  vo
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v.l.n.r. jiska de jong, Piet Haasen en astrid Bakker-ZierikZee.
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