


Groei ontbijtkoek als tussendoortje in de Sonja Bakker tijd
als vetarm tussendoortje



Inmiddels meer mensen met 

overgewicht dan honger 



5 jaar geleden start negatieve publicaties over suiker



Merken met veel suiker staan in 2015 onder druk

Nederland op twee na grootste suikergebruiker

Wereldwijd krijgt een persoon gemiddeld 24 kilo suiker per jaar binnen, blijkt 

uit cijfers van de Euromonitor uit 2015. Koploper zijn de Amerikanen met 46 

kilo, de Duitsers staan op de tweede plek met 38 kilo, Nederland derde met 37 

kilo. Israel en India staan onderaan de lijst met respectievelijk 5 en 2 kilo.



Albert Heijn wil de Nederlandse consument helpen 
met gezonder eten

http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/11/P1050509.JPG
http://www.cj-weblog.nl/wp-content/uploads/2010/11/P1050509.JPG


Hoe gaan we suiker vervangen of reduceren  ?

Roggebloem
Calorieën met 

voedingsstoffen:

voedingsvezels, mineralen 

en vitamines

Suikers
(Uit glucose-

fructosestroop)

Lege calorieën:

Negatief sentiment.

Water
Geen calorieën, 

geen 

voedingsstoffen

Rest 
o.a. kruiden 

en 

rijsmiddelen

Verhogen

=meer voedingsstoffen

Verlagen (vervangen door voedingsvezels)

=minder calorieën en meer voedingsstoffen

Verhogen

=minder calorieën 



Suiker hebben we met name nodig voor de malse structuur

Max 20 gr suiker/100 gr

Ontbijtkoek nu:

- Tussen 40 en 50 gr

Wel: zoete smaak

Niet: malse structuur



4 jaar geleden gestart met 2 fundamentele 
research projecten





Xylitol als vervanger van natuurlijke origine

Net zo zoet als suiker 40 % minder calorieen

Nauwelijks effect op bloedsuiker spiegel

Geen smaak effect Kan verhit worden

Ontdekt in Finland ruim 100 jaar geleden

Geen ADI beperking
Voor sommige mensen laxerend

Goed tegen tand carries

Gebruikt in de 

oorlog als

suikervervanger



Zero 475G al de derde best verkopende SKU



Heel veel consumenten en retail prijzen



Veel positieve PR Publicaties in traditionele media 
en uitgeroepen tot gezondste Tussendoortje



Met als gevolg een extra combi actie bij AH in week 13



Positieve reacties van Bloggers



Veel positieve reacties op de Huishoudbeurs

80 – 90 k proef contacten 



In 2016 ook een aanzienlijke uitbreiding van het Zero 
assortiment



En enorme potentie om de categorie leader te 
worden in “gezonde Tussendoor en Snacking”



De nieuwe merken scoren veel beter dan het 
huidige aanbod op de markt

1. Flapjacks bevatten natuurlijke rietsuikers

Alle ingredien-

ten natuurlijk

en plantaardig

Geen suiker

toegevoed

Gluten Vrij

Zuivel Vrij

Tarwe Vrij

Kcal per portie

(1)

243 171 158 146 146 145 139 110 231 114 246 177 106



De nieuwe merken/sku’s hebben van nature  
‘clean’ labels 

21

TARWEBLOEM 26,5%, OLKORENHAVERMEEL 

20,4%, rozijnen 13,7%, suiker, VOLKOREN 

TARWEMEEL 7,8%, krenten 7,3%, koolzaadolie, 

glucosestroop, TARWEDEXTRINE, calcium -

arbonaat, rijstbloem, rijsmiddel (ammonium-

waterstofcarbonaat), zout, erwteneiwit, emulgator

(SOJALECITHINE), glucose-fructosestroop, 

TARWEZEMELEN, geconcentreerde fruitpuree

(appel, bosbes, zwarte bes, framboos, aardbei), 

aroma's, elementair ijzer, appelpuree, 

TARWEVEZELS, bevochtigingsmiddel (glycerol), 

vitamine B6, kaneel, palmolie, geleermiddel (pectine), 

kleurende plantenextracten.

KAN EI, MELK EN SESAM BEVATTEN. 

Cashew noten & dadels

That’s it !

Gemiddeld Tussendoortje



Van Vet naar

Suiker naar

Calorien naar

“goede” 

Calorien



Ons credo: plezier in 
presteren  

Ook als organisatie naar
gezonde medewerkers


