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Van harte! Wat vinden jullie ervan om de Beste 

Introductie te winnen?

“Wij vinden het geweldig dat klanten ons 

deze prijs toekennen. Het bewijst dat we 

het doel dat we nastreven ook daadwerke-

lijk halen: samen de categorie laten 

groeien. Zeker in een jaar waarin mensen 

elkaar minder konden zien, is het fantas-

tisch om met M&M’s deze prijs te winnen. 

M&M’s staat voor fun, delen en verbinden. 

Fijn dat we daar in het afgelopen jaar aan 

hebben bijgedragen met M&M’s Brownie.”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar 

hebben uitgeroepen?

“We denken dat inkopers blij zijn met 

M&M’s vanwege de sterke introducties de 

afgelopen jaren. Het merk M&M’s stuwt al 

jaren de groei van de categorie voort en dat 

komt mede door innovatie. We zien dat door 

deze introducties steeds meer consumenten 

de categorie weten te vinden.”

Hoe hebben jullie de introductie ondersteund? 

“Door COVID-19 zijn meer mensen online 

gaan shoppen. Mede daardoor kwamen er 

minder consumenten over de vloer bij 

retailers. Voor een impulscategorie is dit 

nadelig. In reactie hierop hebben we extra 

aandacht besteed aan een sterke online 

presentatie met speciale M&M’S Brownie- 

assets voor social media, online video en via 

de online kanalen van retailers. Daarnaast 

hebben we ons geconcentreerd op commu-

nicatie rondom promoties bij retailers, 

zoals grote folderuitingen, displays, schap-

aankleding en actietafels.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“M&M’s heeft een enorme aantrekkings-

kracht: het product valt meteen enorm op 

in het schap. Daarnaast zijn de smaak en de 

structuur erg goed. Dit nieuwe product van 

M&M’s spreekt consumenten aan die eerder 

het segment links lieten liggen. Consumen-

ten komen terug voor de herhaalaankoop 

en kopen daarnaast ook meer andere 

producten in de categorie. Voor de consu-

menten die het wel al kochten, zien we dat 

ze meer uitgeven door een hogere waarde 

van het product. In het kort: M&M’s 

Brownie zorgt voor groei in de totale 

categorie.”

Hoe kunnen retailers het winnende product 

het beste aan de man brengen? 

“Chocolade is een impulscategorie bij 

uitstek. Doordat M&M’s op veel momenten 

van de dag relevant is voor de consument, 

is het voor de retailer nog belangrijker dan 

bij andere impulsproducten om het product 

op te laten vallen voor de consument. In 

eerste instantie door M&M’s de ruimte op 

het schap te geven die het verdient, en het 

vervolgens ook te plaatsen op een tweede 

plek in de winkel. Ook online gaat het om 

het goed invullen van de verschillende plek-

ken in de shopper journey. Op deze manier 

komt de consument in aanraking met het 

product en helpen we deze te herinneren 

wat lekkers te nemen tijdens het kijken 

van tv, onderweg, bij de borrel of om 

bijvoorbeeld het feestje af te maken.”
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Winnaar: M&M’s Brownie 200 gram

‘M&M’s Brownie zorgt voor groei

in de totale categorie’
Rens van de Langenberg en Fleur Schuijlenburch vinden het geweldig dat hun klanten ze deze prijs hebben toegekend.       FOTO: GERARD KIEVITS

Juryrapport: “M
ooi om te zien dat er met deze variant weer een vernieuwend  

product aan de categorie is toegevoegd.”

VEGHEL - Fun, delen en verbinden is waar M&M’s voor staat. En 

dat is extra belangrijk geweest in het afgelopen jaar, waarin men-

sen elkaar minder vaak konden zien door de coronapandemie.

Customer activation manager Tim Mantel, category development 

leader Rens van de Langenberg en portfolio & brand marketing 

manager Fleur Schuijlenburch vinden het fijn dat ze met M&M’s 

Brownie hier een bijdrage aan hebben kunnen leveren. 
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NIEUWVEEN - Brainstormen, ontwikkelen, 
proeven of proberen en vervolgens presenteren 
aan de markt. De consument is vorig jaar weer 
verrast met veel nieuwe producten, diensten of 
concepten. De fabrikanten hebben overduidelijk 
niet stil gezeten, want op de redactie van 
Levensmiddelenkrant zijn tientallen nominaties 
binnengekomen voor de  Beste Introducties 2022.

Vakprijzen | door Lisa van der Linden

Levensmiddelenkrant organiseert ieder jaar de 
verkiezing Beste Introducties. Dit initiatief betreft 
de ultieme waardering voor producten en 
concepten die het afgelopen jaar binnen het 
retailkanaal op de markt zijn gebracht. Het gaat 
om producten die in de periode van december 
2021 tot en met november 2022 zijn geïntrodu-
ceerd. Hoewel het - opnieuw - een bewogen jaar 
was, zijn er weer veel producten ingezonden om 
mee te dingen naar deze felbegeerde vakprijs. 
Alle genomineerde producten worden op de 
volgende pagina’s gepresenteerd door de fabri-
kanten. Wat maakt hun product een echte Beste 
Introductie? Waarin onderscheiden ze zich van 
anderen? Het is nu aan de jury om met een 
kritische blik naar de genomineerden te kijken.

Jury
De jury bestaat uit zelfstandig ondernemers en 

supermarktorganisaties. Zij beoordelen door 
middel van een enquête de aangemelde produc-
ten op de volgende criteria:

• omloopsnelheid,
• mate van ondersteuning,
• innovativiteit.

Winnaars
Uiteindelijk mogen alle producten met een 

gemiddelde eindscore van 7 of hoger zich Beste 
Introductie noemen. 

Levensmiddelenkrant maakt in de editie van week 
11 de winnaars bekend. De fabrikanten van de 
winnende producten zullen dan hun verhaal 
doen en reageren op de vraag hoe je een succes-
volle introductie doet.

2023
Ook dit jaar volgen wij de introducties graag op 

de voet. Heeft u een introductie? Stuur deze in en 
wie weet wint uw innovatie volgend jaar de 
verkiezing Beste Introducties 2023! Neem voor 
meer informatie contact op met Ludwig Runkat 
door een e-mail te sturen naar  
Ludwig@ondernemerspers.nl.

Wie komen in aanmerking  
voor de titel 
Beste Introductie 2022?
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ZAANDAM - Verkade heeft met Nizza 

Mini’s de Beste Introductie gewonnen. 

Kwint van Leersum is category manager 

bij Koninklijke Verkade en vertelt meer 

over de deze introductie en de verande-

rende behoefte van de consument.

Wat is nodig om een succesvolle introductie op de markt te 

zetten?
“Het is als categorie belangrijk om relevant te blijven voor 

verschillende momenten en doelgroepen. Met deze sharing-

propositie spelen wij als Verkade in op de veranderende 

behoefte van de consument: perfect voor ’s avonds samen op 

de bank, om tussendoor van te genieten of voor onderweg. 

Deze minivariant is ook nog eens makkelijk te bewaren door 

de hersluitbare verpakking. Op deze manier kan de consu-

ment nog vaker genieten van Nizza Mini’s. Daarnaast is het 

een mooie uitbreiding van ons portfolio. Dé geliefde Nizza 

nu ook in een minivariant.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met deze 

producten?

“We zijn Verkade Nizza Mini’s volop in de media aan het 

ondersteunen. Dit doen we zowel op tv als instore. Dit 

zullen we in 2022 doorzetten en herhalen. Hierbij blijven 

we nadrukkelijk inspelen op het sharing-aspect: elk moment 

is een goed moment voor Mini Nizza.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van de 

winnende producten te vergroten?

“Wij zien een groei voor de categorie op concepten die 

aansluiten op de consumentenbehoeftes binnen sharing en 

indulgence. Het avondmoment is een kans die er binnen 

koek nog onvoldoende wordt benut. Daarnaast is koek een 

impulsgedreven categorie. Hier draait het allemaal om de 

beleving op de winkelvloer en op het schap. Confrontatie is 

nu eenmaal het belangrijkste voor aankopen van 

nieuwe en bestaande producten binnen de categorie. 

Presentatie van sharingproposities bij elkaar in het schap 

helpt de impact van dit groeisegment te vergroten.”

Wat mogen we dit jaar weer aan mooie introducties van jullie 

verwachten? 

“In 2022 bouwen we door aan het Verkade-merk met een 

redesign op ons hele portfolio. Daarnaast zijn we druk bezig 

met het ontwikkelen van verschillende mooie concepten en 

innovaties die gaan bijdragen aan categoriegroei. Rond juni 

komt er een nieuwe smaak Nizza Mini’s in de schappen.”

Wat is jullie strategie om met deze producten in de schappen 

te blijven staan?

“We blijven ons focussen op het groot maken van het 

concept door ons te richten op awareness en penetratie. Ook 

houden wij Nizza Mini’s relevant door nieuwe smaken te 

blijven toevoegen.”

Nieuwe gebruiksmomenten creëren 

met Nizza Mini’s 

Juryrapport: “De mini’s zijn een leuke toevoeging aan het 

gebruikelijke koekschap en spelen in op andere behoeftes van 

de consument.”

Winnaar: Nizza Mini’s Kokos & Nizza Mini’s Karamel

Jeroen van der Zant (sales manager Retail), Jolien van der Steen (senior brand manager Verkade Koek) en Kwint van Leersum (category manager).           FOTO: JET BUDELMAN
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Winnaar: Remia Snacksauzen Topdown 500 ml knijpflessen,Remia Fritessaus Zero en Remia Zero Jack Smokey BBQ sauce

Juryrapport: “Zero is een trend van de laatste tijd en daar speelt Remia met de 
suikervrije fritessaus mooi op in. De zwarte rand op de verpakking valt goed op, ook 
dat is slim.” 

‘Verantwoord genieten is belangrijkvoor de consument’ 

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben driemaal de prijs voor Beste Introductie 2021 gewonnen! Wat is jullie eerste reactie? 
“Een fantastische prijs en dat driemaal: voor de Remia Snacksauzen Topdown 500 ml knijpflessen in nieuwe verpakking, de Remia Fritessaus Zero 500 ml én de Remia Zero Jack Smokey BBQ sauce 450 ml. Het is een mooie bevestiging dat we de juiste weg zijn ingesla-gen.”

Wat is de sleutel tot jullie succes? “We hebben een altijd gevulde innovatiema-chine. We willen altijd de lekkerste zijn en 

tegelijkertijd ook inspelen op de consumen-tentrends duurzaamheid en verantwoord genieten. Als gevolg daarvan hebben we een succesvolle relaunch van de Remia Snacksau-zen gedaan en ook introducties zoals de Remia Fritessaus Zero en Remia Zero Jack Smokey BBQ sauce neergezet. De Remia Snacksauzen zijn voorzien van een nieuwe en duurzamere verpakking met een afritsbare sleeve, waar-door de verpakking nu recyclebaar is.” 

Waarom zijn volgens jullie deze producten gekozen tot Beste Introductie?
“Remia Fritessaus Zero bevat 0% suiker en 

heeft 100% smaak en Remia Zero Jack bevat geen toegevoegde suikers, maar heeft wel onze kenmerkende Smokey BBQ-smaak. Dit geeft aan hoe belangrijk het thema verant-woord genieten is voor de consument, die deze producten goed weet te vinden in het schap. De relaunch van de serie Remia Snacksauzen Topdown 500 ml knijpflessen in nieuwe recyclebare verpakking is succesvol gebleken, omdat deze inspeelt op de huidige behoeften van de consument op het gebied van suiker- en zoutreductie en duurzaamheid, zonder concessies te doen aan smaak en gebruikersgemak. De nieuwe uitstraling draagt bij aan het overbrengen van deze boodschappen. Dit is gunstig voor zowel de handel als Remia.”  

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen jaren met betrekking tot de gewonnen categorie? “In de afgelopen twee jaar heeft Remia bijna alle merken en segmenten onder handen genomen, zoals de Remia Satésauzen en Snacksauzen. We zijn dus constant bezig de consument te verrassen met bijzondere smaken, denk bijvoorbeeld ook aan de 

wereldsauzen van Yildriz. Gave introducties horen hierbij, zoals de Yildriz Turkse Knof-looksaus Hot. Daarnaast zijn we erin geslaagd om grote stappen te zetten op suiker- en zoutreductie en op verduurzaming van de verpakkingen.” 

Wat kan de retailer doen om de categorie van de winnende producten te vergroten?“Geef de juiste producten de ruimte, verras de consument en speel in op de stijgende temperaturen wanneer de barbecues weer aan gaan. Maar vergeet vooral de momenten niet waarop de fondues weer uit de kast komen. Help ons daarnaast om de consument te helpen verantwoorder en duurzamer te kiezen.”

Hoe hebben jullie het afgelopen jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?“Door samen met de retailers te zoeken naar wat beter kan en hoe we het best aansluiting kunnen vinden bij de doelstellingen van de formules. Remia is een flexibel en wendbaar bedrijf; we kunnen vaak snel schakelen om dingen mogelijk te maken.”

DEN DOLDER - Met de nieuwe recyclebare verpakking én twee sauzen in een zero-variant speelt Remia in op de huidige behoef-ten van de consument op het gebied van suiker- en zoutreductie en duurzaamheid. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de  retailers en dus valt de fabrikant wederom in de prijzen. Senior brand manager Chris Ek kan alleen maar concluderen dat Remia de juiste weg is ingeslagen. 

V.l.n.r. Didi Brugman, Remco van Miltenburg, Willem-Jan Dekker, Chris Ek en Arjen Hamoen mogen wel drie prijzen in ontvangst nemen.
FOTO: ILSE SCHUURMANS
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Winnaar: Ariel Pods+ RevitaBlack 

Juryrapport: “Er is veel interesse in dit product – tijdens aanbiedingen loopt het 

nog beter. Het is een goede toevoeging aan het aanbod dat er al was.”

Van harte! Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar met dit product?“Direct bij de introductie hebben we een grote mediacampagne gehad: digitaal, op tv en middels abri’s. Ook zagen we bijvoor-beeld geweldige winkelexecuties. Deze en andere on- en offline uitingen hebben er voor gezorgd dat de consument vanaf de eerste dag van de nieuwe producten wist. 

Ariel Black heeft een sterke start gemaakt en was al binnen één maand goed voor 10 procent van het nationale segment! Na zes maanden is het belangrijkste wapenfeit dat de introductie het segment voor zwarte en donkere kleding weer tot groei heeft gebracht, nadat het jarenlang onder druk heeft gestaan. Het draagt sterk bij aan de groei van de totale categoriewaarde.” 

Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het winnende product te vergroten?
“Ariel Pods+ RevitaBlack is een van de instrumenten om in te spelen op het groeiende segment eenheidsdoseringen. Op de winkelvloer zijn ruimte en zichtbaarheid van deze producten op het schap dan onmisbaar – ook wanneer deze producten in actie zijn. Zonder zichtbaarheid geen verkopen, zo simpel is het. Een ander punt is cross-sales. Dit wordt gedreven door bijvoorbeeld geurparels te combineren met RevitaBlack. Unstoppables Ariel zijn dan een goede toevoeging die bewijst incremen-tele omzet te brengen.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten? Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten?“Op bijna de totale lijn van Ariel is per begin maart nog een aantal grote innovaties gebracht. Deze zijn gericht op duurzaam-heid. De formule is zodanig verbeterd dat 

kouder gewassen kan worden met behoud van de reinigingskracht én geur. Dit doen we onder andere door de introductie van de CoolClean Technologie. De wastemperatuur is tot 60 procent verantwoordelijk voor de CO
2-voetafdruk van een wasbeurt. Het verlagen van de temperatuur is de effectief-ste weg om deze flink te verminderen. Uiteraard kan de consument ook in de toekomst blijven rekenen op innovaties die er echt toe doen.” 

Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te blijven staan?“Ariel is een onmisbaar merk binnen de totale wasverzorgingcategorie. Om op langere termijn de duurzame groei te realiseren binnen dit competitieve segment, zullen innovatieve producten en innovaties binnen bestaande producten en segmenten altijd nodig zijn. De introductie van de RevitaBlack-lijn afgelopen jaar is hiervan een sprekend voorbeeld. Ariel zal hier bovenop blijven zitten.” 

‘Het segment voor zwarte en donkere kledingis weer tot groei gebracht’

Het team van Ariel heeft de Beste Introductie-award in ontvangst genomen.

ROTTERDAM - Met Ariel Pods+ RevitaBlack speelt Ariel in op de 
behoefte van een grote consumentengroep die hun donkere kle-
ding graag langer mooi houdt. Niet zo vreemd dus dat retailers het 
product uitgeroepen hebben tot Beste Introductie van 2021. Gorka 
Bemer, director Fabric Care BeNeLux is trots op de winst én uiter-
aard op het product. 

FOTO: EVELIEN DE HAAS
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Winnaar: Martini Non-Alcoholic

Juryrapport: “Dit product verkoopt goed in onze winkel, zeker voor onze buurt. 
Knap hoe deze introductie in de markt is gezet. Het is echt een aanwinst voor deze categorie!”   

‘Geen concessies aan kwaliteit, smaak of  de gezelligheid van het moment’ 

Hoe vinden jullie het om de Beste Introductie te winnen?
“Dit beloont het werk van een geweldig team dat dagelijks met veel passie aan de slag gaat om onze rijke geschiedenis van bijna 160 jaar levend te houden en relevant te blijven voor onze consumenten met innovaties, inspiratie en perfecte executie. De overwinning is een grote erkenning en een mooie drijfveer om vooral door te gaan waar we mee bezig zijn!”

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?
“We zien dat consumenten bewuste keuzes maken en kwaliteit boven kwantiteit verkie-zen. De trend ‘Less but better’ maakt deel uit van de bredere behoefte aan evenwicht. Het is duidelijk dat de alcoholvrije en low alcohol- trend al een paar jaar in een stroomversnelling zit. Het is niet langer een eenmalige trend die we zien tijdens Dry January, maar een nieuw 

gedrag dat niet meer weg te denken is. Kijk maar naar de evolutie en inmiddels significante grootte van de 0% biercategorie. Consumenten zijn op zoek naar meer alcoholvrije en low alcohol-alternatieven om op een bewuste wijze te kunnen genieten van momenten met vrienden en familie.” 

Wat maakt het winnende product zo uniek?“We lanceerden onze prachtige MARTINI Non-Alcoholic Vibrante en Floreale zonder concessies te doen aan kwaliteit, smaak of de gezelligheid van het moment. Samen met de vaardigheid en expertise van onze MARTINI-blender, Beppe Musso, hebben we baanbreken-de technologie ontwikkeld om het mogelijk te maken de alcohol voorzichtig uit de wijn te verwijderen, voordat de plantaardige ingrediën-ten en kruiden worden toegevoegd om het aroma en de smaak van MARTINI te behouden. Het heerlijke resultaat spreekt voor zich!” 

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man brengen?
“Zichtbaarheid en educatie zijn belangrijk, zéker binnen een kleine, maar groeiende NoLo-categorie waarbij consumenten non-alco-holische* aperitieven nog moeten ontdekken. De ondersteuning die we aankomend jaar bieden, legt hier de focus op. Hiernaast zijn er tal van relevante thema’s in het jaar, zoals BBQ, waarvoor het interessant kan zijn om er een alcoholvrij aperitief bij te plaatsen. Maar we gaan ook graag in gesprek om de mogelijkhe-den voor proeverijen te bespreken. Consumen-tenonderzoek bevestigt namelijk dat consu-menten MARTINI Non-Alcoholic inderdaad ervaren als een verfrissende keuze zonder concessies te hoeven doen op smaak en ervaring. Tot slot, proef MARTINI Non-Alcoholic bovenal zelf! Heerlijk in de mix met tonic, veel ijs en een sinaasappelschijfje.”

*<0,5% volume uit plantenextracten

AMSTERDAM - Consumenten maken bewuste keuzes en streven naar kwaliteit, zien sales director NL Merlijn van de Ven en MAR-TINI brandmanager Leonieke Rutten bij Bacardi. Met MARTINI Non-Alcoholic pionierde het bedrijf in de categorie NoLo binnen het segment aperitieven. Het resultaat is een verfijnd, verfrissend en 100 procent natuurlijk drankje. “NoLo is niet langer een een-malige trend tijdens Dry January.”

‘We lanceerden onze prachtige MARTINI Non-Alcoholic Vibrante en Floreale zonder concessies te doen aan kwaliteit, smaak of de gezelligheid van het moment.’ FOTO: EVELIEN DE HAAS
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Winnaar: Easy Chicken Tonight (kleine pot) en Kips Vega Filet Americain

De twee Beste Introductie-awards zijn met veel enthousiasme ontvangen door Zwanenberg.

Juryrapport: “De Chicken Tonight kleine pot sluit aan op de alsmaar groeiende 

groep kleine huishoudens. Een goede oplossing voor bijvoorbeeld ouderen. De Kips 

Vega Filet American sluit juist aan bij de doelgroep die bezig is met minder vlees eten.”   

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van 

deze titel?

“We zijn erg blij dat we met twee merken 

de prijs voor de Beste Introductie 2021 

hebben gewonnen. We zetten ons met beide 

producten dagelijks maximaal in voor onze 

visie. We zijn binnen de maaltijdsauzen- en 

vega/vleeswarencategorie continu bezig met 

vernieuwen en verbeteren, zodat we deze 

kunnen laten groeien en nieuwe kopers 

kunnen aantrekken. We geloven sterk dat als 

we deze visie en kennis delen en gezamenlijk 

met onze retailerpartners plannen maken 

voor de gehele categorie, we hier ook beiden 

van profiteren. Het is daarom een eer om 

deze waardering te krijgen van de retailer.” 

Waarom is volgens jullie het product gekozen 

tot Beste Introductie? 

“Easy Chicken Tonight kleine pot speelt in op 

de huidige trends die we zien in de markt en 

behoeften van de consument: de groei van 

een- en tweepersoonshuishoudens en duur-

zaam leven/minder waste. Door hierop in te 

spelen voegen wij waarde toe in de categorie. 

Daarnaast hebben we het concept ook volop 

ondersteund door middel van een grote above- 

the-linecampagne op televisie. 

 Kips Vega Filet Americain speelt in op de 

trend om vegetarisch/veganistisch te willen 

eten, waarbij smaak en kwaliteit het belang-

rijkste zijn. Het product is gemaakt op basis 

van tarwe-eiwitten en 100 procent plantaar-

dig. Daardoor is het ook geschikt voor 

zwangere vrouwen. Daarnaast zetten we in 

op gemak door de Vega Filet Americain in 

een handig hersluitbare kuipje te verpakken. 

Zo blijft het langer vers. Tenslotte is het goed 

om te weten dat de Vega Filet Americain – ge-

lijk aan de overige Kips vega items – een 

lange houdbaarheid biedt op de winkelvloer.”

Hoe zijn de producten ondersteund en wat zijn 

jullie plannen ermee voor dit jaar?  

“Beide producten zijn ondersteund door 

middel van een 360-gradencampagne op tv, 

online, advertenties en instore activaties voor 

herkenning in het schap. Daarnaast hebben 

we voor Easy 

Chicken 

Tonight kleine 

pot online een 

cash-backactie gehouden, want proeven is 

geloven. In navolging van dit succes bouwen 

we ook dit jaar verder aan de bekendheid van 

de kleine glazen potten door inzet van 

billboarding op tv. Daarnaast is Easy Chicken 

Tonight kleine pot, anders dan de naam doet 

vermoeden, ook lekker zónder kip! De kleine 

potten dragen het V-Label Keurmerk en zijn 

vegetarisch of zelfs veganistisch. En dit sluit 

weer goed aan bij de behoefte om minder 

vlees te eten. 

Kips Vega Filet Americain zal ook dit jaar 

volop meelopen met de promotionele 

ondersteuning op de winkelvloer en er zullen 

diverse tastings plaatsvinden. Daarnaast zal 

het product online extra worden ondersteund 

om meer kopers naar het fysieke en online 

schap te trekken.” 

‘We zijn continu bezig met vernieuwen

en verbeteren’

ALMELO - Met maar liefst twee producten wint Zwanenberg Food 

Group de Beste Introductie 2021: Easy Chicken Tonight en Kips 

Vega Filet Americain. Sanne Westdijk, brandmanager Kips en 

Chicken Tonight, noemt het een eer om waardering te krijgen van 

de retailer. 

FOTO: NESIMAGES
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SCHIJNDEL - Bolsius is tweevoudig winnaar 

Beste Introductie. De fabrikant heeft prijzen 

in de wacht gesleept met Bolsius True Glow 

(Limited Festive Edition) en Bolsius True Joy.  

Het team reageert op de winst.

Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie op de winst?

Shopper marketeer Cerès Cornelissen: “Wij zijn ontzettend 

blij met het winnen van deze titel voor deze twee nieuwe concep-

ten. De categorie Home Ambiance is de afgelopen jaren hard 

gegroeid; we zien echter dat de potentie binnen supermarkten nog 

niet volledig wordt benut. Om deze reden hebben wij een visie 

voor duurzame groei van de categorie ontwikkeld: ‘Enjoy a magical 

home every day’. Voor geurkaarsen en geurstokjes is het bouwen 

van penetratie door zowel mentaal als fysiek beschikbaar te zijn 

een belangrijker drijver van de groei. We willen de emotionele rele-

vantie van deze producten benadrukken. Je gelukkig en veilig 

voelen in je huis en mentale wellbeing zijn belangrijke trends waar 

geurkaarsen en geurstokjes op in kunnen spelen.” 

Brand experience manager Renee van Rens:  “Dat geur zoveel 

meer kan zijn dan alleen een functioneel product is de boodschap 

van de campagne van Bolsius: Het is niet alleen een geur, het is zoveel 

meer. Het kan namelijk nog zoveel meer zijn, bijvoorbeeld een 

pauze-moment; een herinnering; extra sfeer; een verwelkomer, 

een kado om te geven of voor jezelf. Het feit dat onze handelspart-

ners deze koers omarmen en de toegevoegde waarde van de 

bijbehorende introducties zien, zorgt voor een trots gevoel.”

Waarom zijn deze concepten volgens jullie gekozen tot Beste 

Introductie? 

Senior product manager Edith Momm: “Met het concept 

Bolsius True Joy willen wij een nieuwe, jongere doelgroep aanspre-

ken met een duurzamer en stijlvol concept en daarmee de 

penetratiegraad van het geursegment verhogen. De True Joy-collec-

tie bestaat uit geurstokjes en geurkaarsen in drie varianten, 

geïnspireerd door geuren uit de natuur. Gemaakt met natuurlijke 

vegan wax, natuurlijke geurextracten en zonder palmolie. In een 

trendy look en feel met een zacht en stijlvol kleurverloop op het 

glas. Verpakt in een fris, cadeauwaardig design.”

 
Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Van Rens: “Om zichtbaarheid te creëren voor True Joy is de 

introductie breed ondersteund middels verschillende kanalen en 

op relevante momenten. Met een positief resultaat: de rotatie van 

de geurproducten is goed en de introductie voegt waarde toe aan 

de categorie. Met de ‘limited’ introductie van de Bolsius True 

Glow-collectie willen we inspelen op de relevantie van het seizoen 

én trends, door iedere keer iets nieuws te brengen. Met fysieke 

beschikbaarheid, alsmede het onderstrepen van de emotionele 

relevantie van de artikelen, zorgden deze items voor een mooie 

groei van de categorie en behoorden de items in deze periode tot 

de best roterende binnen het segment.”

Wat zijn de plannen voor dit jaar met deze concepten?

Business unit manager, Van der Zande: “Het winnen van deze 

titel sterkt onze koers die wij vol overgave doorzetten in 2022. Dat 

betekent dat wij met onze introducties blijven focussen op het 

combineren van stijl en duurzaamheid en daarbij blijven bouwen 

aan onze groeidrijvers. Voor Bolsius True Joy betekent dit dat we de 

relevantie van een limited edition rondom een ‘gifting’ moment 

combineren met het succes van de Bolsius True Joy-collectie. 

Dit voorjaar brengen wij daarom een limited edition: Bolsius 

True Joy Sunny edition geurkaars en geurstokje. Deze introductie 

speelt in op relevante momenten voor de 

categorie, namelijk het voorjaar, Pasen 

en Moederdag. In het najaar brengen we 

een Winter Edition geurkaars en 

geurstokje voor op het schap. De Bolsius 

True Joy limited editions zijn zo ontwik-

keld dat ze goed gecombineerd kunnen 

worden met ongegeurde decoratieve 

kaarsen om zo cross-selling te genere-

ren.”

‘Bolsius: Het is niet alleen een geur,

het is zoveel meer’

Juryrapport: “Presentatiematerialen zoals displays en POS-mate-

rialen spelen een belangrijke rol in de verkoop van Bolsius producten. 

Tijdens de winterperiode was er extra behoefte aan een gezellige sfeer, 

waar de True Glow-producten op inspeelden.”

Winnaar: Bolsius True Joy en Bolsius True Glow (Limited Festive Edition)

V.l.n.r: Cerès Cornelissen - shopper marketeer, Roel van der Zande - business unit manager, Edith Momm - senior product manager Fragrance en Renee van Rens - brand experience manager. FOTO: GERARD KIEVITS
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Welke ingrediënten zijn nodig om een succesvolle 

introductie op de markt te zetten?

“Voor Katja vinden we het belangrijk dat alle 

producten natuurlijke ingrediënten bevatten en 

vegetarisch of veganistisch zijn. Die combinatie 

maakt het aantrekkelijk voor een grote groep 

consumenten. Maar natuurlijk is het vooral 

belangrijk dat het een vrolijk en heel lekker 

snoepje is dat echt bij Katja past. Regenboog 

Geluk is bij uitstek zo’n thema dat heel veel 

consumenten aanspreekt, jong en oud.”

Wat zijn de hoogtepunten van het afgelopen jaar 

met dit product?

“Direct na de introductie stond Regenboog 

Geluk al in de top 10, met rotaties vergelijkbaar 

met hardloper Apekoppen. Een jaar later is 

Regenboog Geluk niet meer weg te denken uit 

het snoepschap en heeft het zich bewezen als 

een echte blijver in Katja’s top 3. Dat is 

natuurlijk waanzinnig. We hebben nu zelfs een 

nieuwe ijssmaak ontwikkeld rondom Regen-

boog Geluk. Ook de Zure Matten Regenboog 

hebben een hoge, stabiele rotatie zonder 

promotiedruk.”

Welke stappen kan de retailer zetten om de 

categorie van de winnende producten te 

vergroten?
“De consument heeft steeds meer aandacht 

voor duurzaamheid. Hoe wordt een product 

gemaakt, waar komen de ingrediënten van-

daan, welke allergenen bevat een product? 

Waar transparantie binnen vers sterk verbeterd 

is, blijft de zoetwarencategorie nog achter. Hier 

liggen kansen. Verder blijft second placement 

natuurlijk belangrijk, omdat niet elke shopper 

altijd in dit deel van de winkel komt.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie 

introducties verwachten? 

“We hebben net een hele leuke nieuwe 

variant op de Biggetjes geïntroduceerd, de 

FeestBiggetjes. Hier verwachten we veel van. 

Verder staat er een bijzondere mix op de 

planning die qua kleur, smaak en textuur erg 

verrast. Uiteraard met een thema dat perfect 

past bij onze roze, vrolijke belevingswereld. Tot 

slot gaan we dit jaar over op een volledig vegan 

assortiment, met uitzondering van Yoghurt-

gums, een enorme mijlpaal.”

Wat is jullie strategie om met deze producten in 

de schappen te blijven staan?

“We barsten van de creatieve ideeën en 

achter de schermen werken we aan mooie 

stappen die ons assortiment nog meer toe-

komstproof maken. Duurzaamheid is daarbij 

heel belangrijk. Daarnaast blijven we investe-

ren in het merk, onze zichtbaarheid en in 

impactvolle campagnes. Een succesvolle for- 

mule, want onze penetratie is de laatste jaren 

met 40 procent gegroeid naar 1 op de 4 

huishoudens!” 
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Winnaar: Katja Regenboog Geluk en Katja Zure Matten Regenboog

‘We werken hard aan het toekomstproof 

maken van ons merk’
Het team van Katja Fassin blijft investeren in het merk, de zichtbaarheid en de impactvolle campagnes.           FOTO: ILSE BEKKER FOTOGRAFIE

Juryrapport: “De Katja Regenboog Geluk-snoepjes verkopen goed, bijna net zo 

goed als de varianten die Katja al langer op de markt heeft. De Zure Matten vallen op, 

doordat ze net als veel andere artikelen van het merk, 100 procent veggie zijn. We 

verkopen meerdere verpakkingen per week.”

’s-HEERENBERG - Katja Fassin weet keer op keer weer succesvolle 

producten op de markt te zetten. Apekoppen en Biggetjes zijn al 

jaren favoriet bij menig Nederlander, maar ook Katja Regenboog 

Geluk en Zure Matten Regenboog worden de hemel in geprezen 

door het retailkanaal. De twee producten zijn uitgeroepen tot 

Beste Introductie 2021. Floortje Sjoer, brand manager bij Katja 

Fassin, is trots op de overwinning. 
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VEGHEL - Het team van Cesar zag een gat in 
de markt en vulde het op met Cesar Tray in 
twee smaken: met malse kip en met mals 
kalf en worteltjes. Customer activation 
manager Rick Jongmans en portfolio mana-
ger Pet Nutrition Inge van Eekelen wisten 
op voorhand al bijna zeker dat het zou 
aanslaan, maar zijn desalniettemin erg in 
hun nopjes met de prijs voor Beste Intro-
ductie 2021. 

Gefeliciteerd met de prijs voor Beste Introductie 2021! Welke 

ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de 

markt te zetten? 

“Dat verschilt natuurlijk per categorie, merk en product. In 

dit geval was het geen introductie met een grote marketing-

campagne, maar juist een introductie waarvan we op voor-

hand al bijna zeker wisten dat die aan zou slaan bij de 

shopper. De reden voor ons vertrouwen was dat we op basis 

van data en analyse een gat in de markt zagen.”Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het 

winnende product te vergroten? “Deze introductie sluit perfect aan bij de strategie om de 

categorie te premiumiseren. Hiermee bedoelen wij betere, 

luxere en dus ook duurdere producten verkopen. De toekom-

stige groei blijft komen uit premiumisatie.” Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties 

verwachten? 
“Zojuist hebben we een aantal producten gelanceerd, zoals 

de nieuwe Sheba Filets en een relaunch van Sheba Soup met 

innovatieve doorzichtverpakking. Deze producten sluiten 

perfect aan bij de vraag van de consument naar meer transpa-

rantie over ingrediënten. De consument kan namelijk voor 

aankoop al precies zien wat er wordt gekocht. Daarnaast 

hebben we ook het core assortiment van Pedigree snacks 

uitgebreid met onder andere de Pedigree Schmackos  

Megabox. Later in het jaar zou ik ook zeker het schap binnen 

Kat snacks in de gaten houden!” 
Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te 

blijven staan? 
“Dit is nogmaals geen product met grote marketingcampag-

nes. Dat hoeft ook niet, want het sluit simpelweg goed aan bij 

de vraag van de shopper. Het is aan ons om vooral de executie 

te waarborgen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de 

juiste schapplek.”  

‘Deze introductie sluit perfect aan bij de
strategie om de categorie te premiumiseren’

Juryrapport: “Leuk, twee nieuwe smaken. Onze klanten proberen 

graag eens wat nieuws voor hun trouwe viervoeters!”

Winnaar: Cesar Tray 300 gram

Category development leader Rens van de Langenberg en portfolio manager Pet Nutrition Kim Rijnbeek zullen zich ook het komende jaar op

‘betere, luxere en dus ook duurdere producten’ richten. 

FOTO: GERARD KIEVITS
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DEVENTER - Een oer-Hollands product, maar dan vegetarisch. De Plantaardige Rookworst van Vivera is in de prijzen gevallen! Het retailkanaal heeft het alter-natief op de vleesvariant tot Beste Intro-ductie van 2021 uitgeroepen. Karin Lowik, marketing manager bij Vivera, reageert op de overwinning. “We zijn blij dat con-sumenten ons product waarderen en de Rookworst het goed doet op het schap.”
Gefeliciteerd! Wat is jullie eerste reactie op het winnen van deze 
titel? 

“We zijn blij verrast met de winst! Plantaardige rookworst 
heeft niet een hele goede naam in de markt. Er zijn al veel 
varianten op de markt gebracht in het verleden en consumen-
ten waren hier niet onverdeeld enthousiast over. Dat maakt 
het best spannend om zelf met een rookworst te komen, 

maar gelukkig zijn consumenten blij met ons product en doet 
hij het goed op het schap.”

Waarom is volgens jullie het product verkozen tot Beste 
Introductie? 

“We waren niet de eerste met een vegetarische rookworst 
op de markt, maar hebben veel ontwikkelingstijd in dit 
product gestopt. De structuur en het smaakprofiel van 
rookworst zijn moeilijk na te bootsen met plantaardige 
grondstoffen, en daar zijn we uiteindelijk toch redelijk goed 
in geslaagd. Het velletje van algen geeft een vergelijkbare bite 
en ook de typische rooksmaak is goed gelukt. Rookworst is 
natuurlijk een heel populair Nederlands product en de 
behoefte van consumenten aan een lekker plantaardig 
alternatief was gelukkig groot genoeg om ons product uit te 
proberen.” 

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar? 
“Rookworst is natuurlijk een seizoensproduct, dus in week 

15 gaan we de rookworst uit het schap halen en komt hier 
een hotdog voor in de plaats. We hopen natuurlijk dat die het 
ook heel goed gaat doen deze zomer en dat dan in het najaar 
de rookworst er naast komt in het schap. We gaan rond de 

hotdog een leuke activatie doen en de rookworst krijgt van de 
winter ook veel ondersteuning.” 
Hoe geven jullie invulling aan die ondersteuning? “We gaan in het najaar weer een grote campagne doen op 
tv en online en gaan de rookworst door zoveel mogelijk 
mensen laten proeven.”

Wat is de toegevoegde waarde van dit product voor de 
categorie? 

“Rookworst is een echte Hollandse topper, en mensen 
waren echt op zoek naar een lekker plantaardig alternatief. 
We hopen met dit product weer meer mensen naar de 
categorie te trekken die eerder misschien op de smaak zijn 
afgehaakt.”

‘De structuur en het smaakprofiel vanrookworst zijn moeilijk na te bootsen’

Juryrapport: ”Dit product slaat goed aan, omdat de vraag 
naar vegetarische producten toeneemt. Vivera speelt hierop in 
door traditionele producten in een vegavariant op de markt te 
brengen.” 

Winnaar: Vivera Plantaardige Rookworst

Robin Haakmat en Rosanne Ensink zijn blij met het winnen van de Beste Introductie 2021.                                   FOTO: NESIMAGES
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WADDINXVEEN - Concorp heeft de Cadil-

lacs, Dubbel Dekkers, Hot Rods en Kevers 

opgevoerd en daarmee hebben ze ‘over-

driven’ veel smaak gekregen. De auto’s 

zijn afgetankt met een zachte vulling en 

dat is niet onopgemerkt gebleven bij 

retailers, die het product prompt tot Beste 

Introductie van 2021 uitriepen. Emma 

Bloem, product manager candy bij Con-

corp, is blij met de enthousiaste reacties 

van retailers én consumenten.

Gefeliciteerd! Wat vinden jullie ervan om de Beste Introductie te 

winnen?

“Daar zijn wij natuurlijk hartstikke trots op! We zijn al een 

hele tijd bezig met deze innovatie en zijn blij met de enthou-

siaste reacties van zowel retailers als consumenten.” 

Waarom zouden inkopers jullie tot winnaar hebben uitgeroepen?

“Omdat we echt iets nieuws en onderscheidends aan ons 

wagenpark toegevoegd hebben. Door het creëren van een 

unieke smaakboost is de snoepbeleving nog leuker en lekker-

der. Dit zag je ook direct terug in de eerste resultaten.” 

Hoe hebben jullie de introductie ondersteund? 

“In 2021 hebben wij een opvallende 360-gradencampagne 

gelanceerd. De komst van de nieuwe Opgevoerde smaken 

binnen het wagenpark van Autodrop is op een overdriven 

manier gevierd! De videoclip van Overdrive, een speciale 

samenwerking tussen volkszangeres Samantha Steenwijk en 

rapper Sjaak, speelde daarin een centrale rol. Buiten een 

grootschalige socialmediacampagne, zijn er speciale actiever-

pakkingen verspreid op de winkelvloer. Geluksvogels die een 

autosleutel in een doosje vonden, maakten kans op het winnen 

van de Autodrop Birò die ook in de videoclip te zien was. Op 

deze manier enthousiasmeren we onze Autodrop-fans en 

brengen we de intense, krachtige smaaksensatie tot leven.”

Wat maakt het winnende product zo uniek?

“Overdrive staat letterlijk voor de hoogste versnelling. In een 

auto meestal de vijfde of zesde versnelling dus. Deze producten 

met zachte vulling brengen je naar de hoogste versnelling van 

smaak; nog intenser, voller, krachtiger dan een gemiddeld 

snoepje. Deze nieuwe smaaksensatie resulteert in nog meer 

verrassing en fun in het snoepschap!” 

Hoe kunnen retailers het winnende product het beste aan de man 

brengen?

“Door dit vernieuwende concept zo veel mogelijk ruimte te 

geven op het schap. Innovatie mag tenslotte beloond worden 

en we zijn pas net begonnen met verrassende smaken... Er 

komen nog vele leuke auto’s aan de komende tijd!”

‘We hebben echt iets onderscheidends aan

ons wagenpark toegevoegd’

Juryrapport: “Het is een goed concept. Er zit een zachte 

vulling in het snoepje en dat spreekt mensen aan.”

Winnaar: Autodrop Overdrive

Product manager candy Emma Bloem en head of sales Eelke Holtrop zijn ‘hartstikke trots’ op de prijs die ze met hun Opgevoerde Autodrop hebben behaald.                FOTO: MARLIES GEERVLIET
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Enkele winnaars van verleden jaar.
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Fanta Orange No Sugar

Coca-Cola Europacific Partners 
Momenteel koopt 74% van de Fanta Orange-kopers alleen 
Orange Regular. Hier willen wij graag verandering in bren-
gen. Bij CCEP hebben we namelijk de gezamenlijke ambitie 
om bij elk product een suikervrije variant aan te bieden die 
net zo lekker is. Zodoende willen wij Fanta Orange No Sugar 
dé Coca-Cola zero sugar laten worden van Fanta. Met deze 
ambitie willen wij ervoor zorgen dat we de shopper altijd een 
keuze kunnen aanbieden tussen een suikerhoudende en een 
suikervrije variant.

Oldtimers Anijs Seizoensdrop

Concorp
Beleef een winterse smaakervaring met de heerlijke Oldtimers 
Anijs Seizoensdrop. De drop bevat pure ingrediënten, zoals 
Arabische gom, anijs en zoethoutwortel. De Anijsdrop van 
Oldtimers wordt vakkundig bereid door onze dropmakers, in 
vorm gegoten en voorzien van een zoet, ijzig wit jasje. Anijs 
heeft een uitgesproken, maar lichtzoete en warme smaak die 
perfect samengaat met de mooie rijke en zoete smaak van 
zoethoutwortel. Het witte poederlaagje maakt het winters 
genot compleet! Exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Haribo Happy Clouds

Haribo The Netherlands & Belgium
Happy Clouds zijn de luchtige snoepjes met yoghurt van  
Haribo. Ieder zak Happy Clouds bevat vrolijke wolkvormige 
snoepjes in een mix van zes fruitsmaken. Haribo Happy 
Clouds zijn verkrijgbaar in een share size-verpakking van 175 
gram. In een consumententest werd dit product door consu-
menten gewaardeerd met een 8,6.

Bertolli Pizza Bodem, Bertolli Pizza saus

Enrico | Roots in Good Food
Met de lang houdbare authentieke Italiaanse pizzabodem en 
pizzasaus van Bertolli zet je in een handomdraai een lekkere, 
echte Italiaanse pizza op tafel. Geproduceerd in Italië met 
durum tarwemeel en met extra vergine olijfolie. Twee bijpas-
sende pizzasauzen; originale en piccante. Met 100% zon-
gerijpte Italiaanse tomaten en extra vergine olijfolie.

Hela Snacksauzen

Hela Thissen
Hela heeft een plantaardige lijn geïntroduceerd. De Hela  
Jalapeñosaus is een romige, pittige snacksaus met stukjes 
jalapeñopeper die past bij Mexicaanse gerechten als nacho’s, 
taco’s en wraps. De Hela Wasabisaus met gedroogde wasabi, 
mierikswordel en aroma’s past bij Japanse gerechten zoals 
sushi of een vegan pokébowl. De snacksauzen zijn vegan, 
gluten- en lactosevrij.

Iglo Oven Visrösti

Iglo Nederland
Iglo Oven Visrösti is heerlijke 100% duurzame visfilet, omhuld 
met een krokant aardappeljasje. Makkelijk te bereiden in de 
oven of airfryer. Iglo Oven Visrösti is onderdeel van de Oven 
range: bestaande uit Oven Lekkerbekjes, Oven Visfilets Medi-
terraanse stijl en sinds het laatste kwartaal van 2022 de Oven 
Visfilets pompoenpit & boekweit en de Oven Visfilet zonne-
bloem & lijnzaad.

Katja Feest Biggetjes

Katja Fassin
Deze vrolijke Katja Feest Biggetjes borduren voort op het 
succes van de bekende roze Biggetjes. Maar op elk van deze 
kleurrijke feestvarkens vind je maar liefst vier verschillende 
fruitsmaken, dat is uniek! Heerlijk zacht, vegan én gemaakt 
met echt fruitsap. In een thema dat altijd relevant is, want er 
valt altijd wel iets te vieren. Dat was dan ook de boodschap 
van de online campagne die ingezet is tijdens de introductie 
en de reacties waren lovend. Direct vanaf de lancering een 
succes én here to stay. Laat dat maar over aan onze Feest 
Biggetjes. 

Veggie Kroepoek Naturel

Inproba
De allereerste 100% plantaardige kroepoek naturel zónder 
garnalen die net zo lekker is als de variant met garnalen. 
Heerlijk krokant, vol en aromatisch met de authentieke smaak 
van kroepoek. De verpakking is gemaakt van een eenvoudig 
recyclebare PP mono-folie. Voedselrestanten en de bakolie 
van het productieproces worden verwerkt tot biogas, bio-
diesel en biokerosine.

Mora Oven & Airfryer Cheese Onion 
Bites

Van Geloven
Verrassend lekkere vegetarische Cheese Onion bites bereid 
met een smeuïge mix van Goudse kaas, Cheddar, Mozzarella 
en stukjes ui in een knapperig korstje. De heerlijke combinatie 
van kaas en ui in een nieuwe vorm. Eenvoudig te bereiden in 
de airfryer of oven. Perfect voor bij de borrel!

Almhof skyr 
(Naturel, Aardbei, Vanille)

Müller
Sinds begin 2022 kunnen uw klanten bewust genieten van 
Almhof skyr! Almhof skyr is heerlijk romig en mild van smaak, 
geïnspireerd op de traditionele zuivel uit IJsland. Daarnaast is 
Almhof skyr van nature hoog in eiwit en bevat het 0% vet. Het 
is gemaakt met de beste ingrediënten en zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen. Hiermee speelt Almhof perfect in op 
de gezondheidsbehoefte van de consument. Met de frisse en 
opvallende verpakking springt het ook nog eens uit uw zuivel-
schap! Almhof skyr is verkrijgbaar in de drie heerlijke smaken 
Naturel, Vanille en Aardbei. Dat is puur genieten.

Dr. Oetker Cookies & Cream

Dr. Oetker
Met Dr. Oetker Cookies & Cream bak je eenvoudig heerlijke 
brosse chocoladekoekjes met daartussen een zachte, zoete 
en witte vanillesmaakvulling. Knapperig van buiten en heerlijk 
zacht van binnen. Met het bijgeleverde uitsteekvormpje kan je 
gelijk aan de slag! Voor wie ga jij ze maken?
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VEGHEL - Het team van Cesar zag een gat in 
de markt en vulde het op met Cesar Tray in 
twee smaken: met malse kip en met mals 
kalf en worteltjes. Customer activation 
manager Rick Jongmans en portfolio mana-
ger Pet Nutrition Inge van Eekelen wisten 
op voorhand al bijna zeker dat het zou 
aanslaan, maar zijn desalniettemin erg in 
hun nopjes met de prijs voor Beste Intro-
ductie 2021. 

Gefeliciteerd met de prijs voor Beste Introductie 2021! Welke 

ingrediënten zijn nodig om een succesvolle introductie op de 

markt te zetten? 

“Dat verschilt natuurlijk per categorie, merk en product. In 

dit geval was het geen introductie met een grote marketing-

campagne, maar juist een introductie waarvan we op voor-

hand al bijna zeker wisten dat die aan zou slaan bij de 

shopper. De reden voor ons vertrouwen was dat we op basis 

van data en analyse een gat in de markt zagen.”Welke stappen kan de retailer zetten om de categorie van het 

winnende product te vergroten? “Deze introductie sluit perfect aan bij de strategie om de 

categorie te premiumiseren. Hiermee bedoelen wij betere, 

luxere en dus ook duurdere producten verkopen. De toekom-

stige groei blijft komen uit premiumisatie.” Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties 

verwachten? 
“Zojuist hebben we een aantal producten gelanceerd, zoals 

de nieuwe Sheba Filets en een relaunch van Sheba Soup met 

innovatieve doorzichtverpakking. Deze producten sluiten 

perfect aan bij de vraag van de consument naar meer transpa-

rantie over ingrediënten. De consument kan namelijk voor 

aankoop al precies zien wat er wordt gekocht. Daarnaast 

hebben we ook het core assortiment van Pedigree snacks 

uitgebreid met onder andere de Pedigree Schmackos  

Megabox. Later in het jaar zou ik ook zeker het schap binnen 

Kat snacks in de gaten houden!” 
Wat is jullie strategie om met dit product in de schappen te 

blijven staan? 
“Dit is nogmaals geen product met grote marketingcampag-

nes. Dat hoeft ook niet, want het sluit simpelweg goed aan bij 

de vraag van de shopper. Het is aan ons om vooral de executie 

te waarborgen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld de 

juiste schapplek.”  

‘Deze introductie sluit perfect aan bij de
strategie om de categorie te premiumiseren’

Juryrapport: “Leuk, twee nieuwe smaken. Onze klanten proberen 

graag eens wat nieuws voor hun trouwe viervoeters!”

Winnaar: Cesar Tray 300 gram

Category development leader Rens van de Langenberg en portfolio manager Pet Nutrition Kim Rijnbeek zullen zich ook het komende jaar op

‘betere, luxere en dus ook duurdere producten’ richten. 

FOTO: GERARD KIEVITS
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Almhof Plantaardige desserts 
(chocolademousse en chocoladedessert)

Müller
Bij Almhof geloven we dat genieten het leven een beetje 
mooier maakt. Sinds jaar en dag kan de consument genieten 
van onze heerlijke chocoladedesserts op basis van zuivel. 
Sinds de introductie in 2022 kan iedereen nu ook verras-
send plantaardig genieten met Almhof plantaardige desserts! 
Gemaakt met Belgische chocolade en zonder kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen. Onze Almhof plantaardige choco-
lademousse is onweerstaanbaar luchtig en vol van smaak. 
Voor de échte chocoladeliefhebber is er Almhof plantaardig 
chocoladedessert, heerlijk zacht en romig. Dat is genieten tot 
de laatste hap!

Katja Flower Power Mix

Katja Fassin
Met de kleurrijke Flower Power Mix brengt Katja een bood-
schap over: Peace & Love. En dat de consument daaraan toe 
was, blijkt wel uit de bovengemiddelde resultaten. Gedurende 
de launch in de zomer is het snoepje aangejaagd via print én 
online. De kleurige verpakking zorgt voor veel herkenbaarheid 
en is niet te missen in het schap. Katja’s Flower Power Mix 
is een zachte snoepmix en bevat maar liefst drie fruitsmaken 
per snoepje. De receptuur is bovendien helemaal vegan. Find 
your inner hippie and enjoy!

Mora Oven & Airfryer wereldse 
borrelbites

Van Geloven
Verrassend lekkere, vegetarische borrelbites in een drietal 
heerlijke wereldse smaken: Italian Risotto, Japanese Teriyaki 
en Mexican Salsa. Omhuld met een lekker krokant korstje. 
Neem een hap van deze wereldse borrelbites en waan je in 
een ander land. Wereldse smaken in borrelformaat. Eenvoudig 
te bereiden in de airfryer of oven. Perfect voor bij de borrel!

Princes Plantaardige Tonijn 
in vier verschillende smaken

Princes Foods
Princes is een van de grootste merken binnen visconserven in 
Nederland. Al jaren zorgen wij dat visliefhebbers van jong tot 
oud kunnen genieten van gezonde vis uit blik. Wij geloven dat 
iedereen moet kunnen genieten van de lekkerste tonijn-
recepten. Of je nu fan bent van een pizza tonno of een tuna 
melt sandwich: wij zijn er voor iedere visliefhebber. Er waren 
dan ook genoeg redenen om nu ook een plantaardig alterna-
tief te introduceren. Deze lekkere visvrije tonijn is de perfecte 
tonijnvervanger voor alle favoriete tonijnrecepten. Het product 
is 100% plantaardig, rijk aan eiwitten en heerlijk in zowel war-
me als koude gerechten. Ideaal voor de vegetariër, veganist 
en voor de visliefhebber die eens wil variëren. Beschikbaar in 
naturel, zonnebloem- of olijfolie en de bekende variant met 
groenten en pikante saus.

Napoleon cocktailmix

Confiserie Napoleon
Een nieuwe mix van de bekende Napoleon kogels in ver-
rassende cocktailsmaken. In een zakje zitten drie smaken, 
geïnspireerd op de meest geliefde cocktails: pina colada, 
tequilla sunrise en limoncello spritz. Allemaal gevuld met een 
verrassende poedervulling. De kogels worden op ambach-
telijke wijze geproduceerd met alleen natuurlijke aroma’s 
en kleurstoffen. Alle Napoleon producten zijn glutenvrij. De 
Napoleon cocktailmix trekt nieuwe consumenten aan naar het 
merk en de categorie. Een interessante toevoeging aan het 
uitgebreide Napoleon assortiment.

Sportlife Boost Mints

Cloetta Holland
Sportlife Boost Mints zijn frisse mintjes die naast hun frisheid 
ook andere functionele voordelen hebben. De Sportlife Boost 
Mints bestaan in twee varianten: Energy en Focus. Sportlife 
Boost Energy zorgt door de toegevoegde cafeïne en vita-
mine B6 voor een frisse kick voor jouw sportsessie of autorit. 
Sportlife Boost Focus is door de toegevoegde vitamine B3 en 
B6 goed voor het concentratievermogen. Ideaal dus wanneer 
je scherp moet zijn voor je meeting of wanneer je je vrienden 
wilt verslaan tijdens het gamen.

Dr. Oetker Pizzabitterballen

Dr. Oetker
Met Dr. Oetker Pizzabitterballen combineren we het beste van 
twee werelden: het goudbruine krokante jasje van de klas-
sieke bitterbal, gevuld met jouw favoriete pizzatopping. En in 
een handomdraai klaargemaakt met de oven of airfryer.
Dr. Oetker Pizzabitterballen zijn bitterballen voor (bijna alle) 
pizzafans! Verkrijgbaar in de varianten Salami, Margherita en 
Hawaii.

Ísey Skyr On Top

Ísey Skyr
Ísey Skyr On Top is een combinatie van skyr op een laagje 
saus. Het innovatieve productieproces en de IJslandse 
skyrculturen zorgen ervoor dat het hoog in proteïnen en laag 
in suiker en vet is. Daarnaast is het glutenvrij en heeft het een 
Nutriscore A. Ísey Skyr On Top is er in de smaken Karamel, 
Perzik en Aardbei.

Birra Moretti Zero

Heineken
Birra Moretti Zero is een alcoholvrij kwaliteitsbier. Bij Birra 
Moretti hebben we de kwaliteit van de ingrediënten en van het 
bier hoog in het vaandel staan, daarom brouwen we Birra Mo-
retti Zero met pure en eerlijke ingrediënten. We zorgen ervoor 
dat de gist zijn optimale smaak geeft aan het bier, zonder 
vorming van alcohol. Dit zorgt voor een elegante smaak met 
hints van geel fruit en citrus.
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CêlaVíta Krokante Kruidenkorstje

CêlaVíta
Binnen het brede assortiment introduceert CêlaVíta nu het 
Krokante Kruidenkorstje, de nieuwe generatie gekruide 
bakaardappeltjes. Er worden speciaal geselecteerde kruimige 
aardappeltjes voor gebruikt die lekker zacht en fluffy van bin-
nen zijn. De aardappeltjes zijn omwikkeld met een speciaal 
kruidenmengsel en daardoor krijgen ze een extra krokant 
jasje. De aardappeltjes zijn binnen 12 minuten gaar en nu te 
verkrijgen in twee smaakvarianten: Knoflook & Groene Krui-
den en Milde BBQ.

Heineken Silver

Heineken
Heineken® Silver is het nieuwe extra verfrissende biertje met 
een open mindset. De lichte, easy-going optie van 4% met 
de kenmerkende volle smaak van Heineken. Heineken Silver 
wordt tijdens het brouwen gelagerd op een ijskoude tempera-
tuur van -1 Celsius. Dit is het derde biertje onder het Heine-
ken® merk, naast Heineken Original en Heineken.

Stegeman Omeletplakjes

Stegeman (onderdeel van Campofrio Food Group)
Stegeman Omeletplakjes: (vegetarische) variatie voor op 
brood. Uit onderzoek blijkt dat consumenten op zoek zijn naar 
(vegetarische) variatie voor op de boterham. Variatie in de 
breedste zin van het woord, maar ook speciaal als vervanger 
van vleeswaren of als variatie op bestaand vegetarisch brood-
beleg. Consumenten zien, bij de laatste twee variatiewensen, 
ei als het meest voor de hand liggende ingrediënt. Daarom 
hebben we in 2022 de Stegeman Omeletplakjes gelanceerd. 
De Stegeman Omeletplakjes zijn gebakken eieren van vrije-
uitloopeieren voor op brood. Bij de Italiaanse variant proef 
je de typische Italiaanse kruiden zoals oregano, basilicum, 
bieslook en rozemarijn. Naast de Italiaanse Omeletplakjes zijn 
er ook een Boeren- en een Spaanse variant gelanceerd.

Ísey Skyr Blueberry Pie

Ísey Skyr
Ísey Skyr Blueberry Pie is een heerlijke combinatie van 
IJslandse skyr, blauwe bessen en stukjes taartdeeg. Het inno-
vatieve productieproces en de IJslandse skyrculturen zorgen 
ervoor dat het hoog in proteïnen en laag in suiker en vet is. 
Daarnaast is het lactosevrij en heeft het een Nutriscore A. De 
Ísey Skyr Blueberry Pie is het gezonde verwenmoment voor 
elk moment van de dag!

Koopmans Wintercake 

Dr. Oetker
Koopmans Wintercake met romige topping is een cake met 
een warme kruidige smaak en een heerlijke crèmetopping. 
Met deze cake maak je elk moment extra gezellig. Je maakt 
de cake heel gemakkelijk zelf door boter, eieren en melk toe 
te voegen aan de cakemix. Bak hem gaar in de oven en maak 
vervolgens de crèmetopping door de toppingmix te mengen 
met heet water.

The Good Baker Meat-Free Chicken Style

Dr. Oetker
The Good Baker Meat-Free Chicken Style is een échte feel-
good pizza! De krokante meergranen bodem met lijnzaad is 
getopt met rode en gele paprika, rode ui, mozzarella en vege-
tarische kip*. Meat-Free Chicken Style is 100% vegetarisch, 
heeft Nutriscore A en is een bron van vezels en eiwitten. The 
Good Baker, feel-good pizza!
*Gemarineerde vegan bereiding op basis van erwtenproteïne

Fuze Tea No Sugar black tea 
 raspberry mint 

Coca-Cola Europacific Partners
Binnen de categorie ijsthee zien we dat meer dan de helft van 
de consumenten op zoek is naar een suikervrij alternatief. 
Daarom heeft Fuze Tea het afgelopen jaar nieuwe suikervrije 
varianten geïntroduceerd, waaronder de black tea raspberry 
mint. Fuze Tea is altijd gemaakt van een unieke combinatie 
van thee, fruit & kruiden en met de introductie van deze sui-
kervrije variant kunnen consumenten ook bewust van heerlijke 
fusion genieten. Ook in 2023 zullen wij ons suikervrije aanbod 
uitbreiden met unieke combinaties van thee, fruit en kruiden.

Dr. Oetker Vegatine

Dr. Oetker
Met Dr. Oetker Vegatine geleer je gemakkelijk je taartjes, 
chocolademousse, panna cotta, pudding en andere heerlijke 
toetjes op een plantaardige basis. De Vegatine van Dr. Oetker 
is het perfecte vegan alternatief voor dierlijke gelatine. Zo kan 
iedereen genieten van alle overheerlijke toetjes.

Mentos Gum Paperboard Pure Fresh

Perfetti van Melle
Als marktleider in kauwgom heeft Perfetti van Melle beslo-
ten een alternatief op de normale kauwgompot te bieden, 
namelijk eentje van 90% karton. Hierbij komen de heroes in 
de kauwgomsmaken herkenbaar terug in een nieuw jasje: na-
melijk in een grootverpakking. De pot mag gerecycled worden 
bij de kartonverpakkingen.

Stegeman Plus concept 

Stegeman (onderdeel van Campofrio Food Group)
Bewust borrelen met Stegeman Plus Cervelaat worst.
We hebben een gedeelte van het vlees en het vet in onze 
klassieke worst vervangen door groenten, zonder een com-
promis te sluiten op de smaak. Nu kan de consument nog 
bewuster genieten van een heerlijk stukje droge worst op de 
borrelplank. Deze nieuwe range Plus-producten past dan 
ook perfect in onze 50% (minder vlees) strategie die we als 
bedrijf nastreven. De Stegeman Plus-range is verkrijgbaar in 3 
varianten: Stegeman Plus Cervelaat, Stegeman Plus Bâton en 
Stegeman Plus Mini bâton sticks.

Ísey Skyr On-The-Go

Ísey Skyr
Ísey Skyr On-The-Go is een IJslandse skyr in een heerlijke 
tiramisu- of koffiesmaak. Het innovatieve productieproces en 
de IJslandse skyrculturen zorgen ervoor dat het hoog in pro-
teïnen en laag in suiker en vet is. Het is glutenvrij, lactosevrij 
en heeft een Nutriscore A. Het handige knijpzakje is handig 
voor onderweg, als tussendoortje, tijdens het ontbijt en voor 
of na het sporten.
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Yildriz Borrel en Tapassauzen (150 ml)

Remia
Een nieuw concept van het merk Yildriz: Borrel en Tapas-
sauzen. Twee heerlijke smaken – Spaanse Allioli en Griekse 
Tzatziki – voor op tafel, bij de borrel én bij de BBQ. Yildriz 
brengt het vakantiegevoel weer in huis. Met een mooi verpak-
kingsdesign, dus je zet deze unieke dipbakjes van 150 ml zo 
op tafel.

Wochi Mochi

Bieze Food Solutions
Wochi Mochi zijn Japanse balletjes van zacht rijstdeeg met 
een premium roomijsvulling en een verrassende zoete kern. 
Je eet Wochi Mochi als ijssnack tussendoor of als heerlijk 
dessert na het eten van sushi of een ander Aziatisch gerecht. 
Onder de slogan ‘Colorice your day’ brengt Wochi Mochi een 
en al kleur en positiviteit in het leven van mensen. Met Wochi 
Mochi maken we een populair Aziatisch concept toegankelijk 
voor een breder publiek.

Bacardí Limon & Lemonade

Bacardi-Martini
Bacardí Limon & Lemonade is de perfecte ‘on-the-go’ cock-
tail voor wanneer je écht behoefte hebt aan een verfrissende, 
zomerse cocktail! De frisse citrussmaak is een combinatie van 
citroen en hints van limoen & grapefruit. De mix met een limo-
nadefrisdrank zorgt voor het verfrissende, zomerse karakter. 
Drink ‘m koel, smaakt het best als je ‘m drinkt met vrienden!

Fairtrade Original Butter Chicken 
Kruidenpasta

Fairtrade Original
Fairtrade Original Butter Chicken kruidenpasta is de derde 
in de reeks Indiase kruidenpasta’s, gemaakt in Dambulla, Sri 
Lanka. Fairtrade Original Butter Chicken is een milde krui-
denpasta met een rijke en romige smaak. Traditioneel wordt 
dit gerecht met kip gegeten, maar het is uiteraard ook zeer 
smakelijk met plantaardige kip of een andere vleesvervanger. 
Fairtrade Original Butter Chicken kruidenpasta is vegan en 
vrij van kunstmatige toevoegingen. Een logische uitbreiding 
op het succesvolle Indiase kruidenpasta-assortiment van Fair-
trade Original. De kruidenboeren, verbonden aan de Safenet-
coöperatie, ontvangen een eerlijke prijs voor hun kruiden. De 
productie van deze kruidenpasta betekent werkgelegenheid 
voor veel Sri Lankanen.

Vivera Plantaardige Spicy Drumsticks

Vivera
Vivera Plantaardige Spicy Drumsticks hebben een smaak 
en bite als kip. Het is de perfecte snack bij de borrel en een 
aangename verrassing bij het avondeten. Net zo veelzijdig als 
kip, zónder ongemak van een botje. Ideaal voor iedereen die 
niet van kluiven houdt!

Dreft Max Power

Procter & Gamble
Dreft Max Power vloeibaar afwasmiddel wordt geleverd in een 
ondersteboven fles zonder flipdop, zodat je kunt schoonma-
ken zonder gedoe. Het maakt de afwas snel en eenvoudig, 
zodat je sneller klaar bent in de keuken.
• Eenvoudig en moeiteloos schoonmaken, zelfs je vuilste  
 potten en pannen.
• Ondersteboven fles zonder flipdop, zodat je kunt schoon 
 maken zonder gedoe.
• Dringt snel door in hardnekkig vet en maakt het zachter.  
 Je hoeft je pan niet meer een nacht te laten weken en er  
 dan hard op te schrobben.
• Onweerstaanbare geur die je keuken lekker fris laat ruiken.
• Eenvoudig afspoelen voor snellere resultaten, waardoor je  
 afwas briljant schoon wordt.

Koopmans Volkoren Bladerdeeg

Dr. Oetker
Met Koopmans Volkoren Bladerdeeg maak je met gemak de 
lekkerste bladerdeeggerechten. Het volkoren bladerdeeg is 
bereid met volkorenmeel en hierdoor net zo lekker als normaal 
bladerdeeg, maar dan met meer vezels. Het volkoren blader-
deeg is goed geschikt om de lekkerste hartige gerechten mee 
te maken, zoals borrelhapjes, plaattaart of quiche, maar kan 
ook goed voor zoete lekkernijen gebruikt worden.

Koopmans Speculaas Koekjespakket

Dr. Oetker
Met het Koopmans Speculaas Koekjespakket wordt bakken 
tijdens Sinterklaas nog leuker. Het Koekjespakket bevat een 
speculaasmix en een Sint en Piet uitsteekvorm, waarmee je 
zelf met gemak 16-18 heerlijke speculaaskoekjes maakt. Na 
het bakken kun je de speculaaskoekjes ook versieren, met 
bijvoorbeeld decoratiestiften, glazuur en strooidecoratie naar 
keuze. Zo breng je de Sinterklaassfeer echt in huis.

Fairtrade Original Colombo Curry 
Kruidenpasta

Fairtrade Original
Colombo Curry is een unieke uitbreiding van de Fairtrade 
Original kruidenpasta’s, gemaakt in Dambulla, Sri Lanka. Fair-
trade Original Colombo Curry is een pittige kruidenpasta met 
de karakteristieke smaak van curry leaf, een typisch ingredi-
ent in de Sri Lankaanse keuken. In Sri Lanka kennen ze twee 
versies, mét en zonder kokosmelk. Wij bereiden hem het liefst 
met kokosmelk. Fairtrade Original Colombo Curry kruiden-
pasta is vegan en vrij van kunstmatige toevoegingen. En dus 
een logische uitbreiding op het succesvolle Indiase kruiden-
pasta-assortiment van Fairtrade Original. De kruidenboeren, 
verbonden aan de Safenetcoöperatie, ontvangen een eerlijke 
prijs voor hun kruiden. De productie van deze kruidenpasta 
betekent werkgelegenheid voor veel Sri Lankanen.
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BioToday Ging’r

De Smaakspecialist
BioToday Ging’r is een premium drankje op basis van versge-
perst gembersap. Het is een bron van antioxidanten en een 
zeer veelzijdig drankje: boost je immuunsysteem door een 
shot te nemen in de ochtend, mix met heet water voor een 
verwarmende gemberthee of met bruiswater voor een frisse 
mix. Sinds 2022 verkrijgbaar in de smaken Ging’r Cranberry, 
Ging’r Carrot en Ging’r Beetroot.

Barefoot Buttery Chardonnay 

Walraven Sax
De volle, vette, boterachtige Chardonnay is razend popu-
lair. Deze trend komt voort uit de USA, UK en de klassieke 
bourgognewijnen. Barefoot speelt hierop in met de Buttery 
Chardonnay. Deze topwijn heeft zijn naam te danken aan de 
houtlagering en aan de boterzachte smaak. Een duidelijk eti-
ket beschrijft het smaakprofiel van deze prachtige witte wijn.

Yildriz Thaise Sriracha Mayo en 
 Sriracha Sauce (265 ml) 

Remia
Een nieuw concept van het merk Yildriz: Thaise Sriracha 
Hot Chili sauces. Twee heerlijke authentieke Thaise smaken. 
Verrassende en smakelijke sauzen die inspelen op andere 
eetmomenten dan het huidige assortiment en waar smaak in 
combinatie met enige pittigheid gewenst is.

Look-O-Look Foammmies Framboos

Perfetti van Melle
Zacht en luchtig: dat zijn Foammmies van Look-O-Look! Een 
echte toevoeging op het snoepschap van de retailer dankzij 
de unieke textuur. Dat vertaalt zich door naar mooie rotatie-
cijfers in de eerste periode na de introductie. Dit maakt het 
product niet meer weg te denken uit schap.

Chio Donuts Peanut Caramel

Intersnack
Chio Donuts Peanut Caramel is een zoet, zout én crunchy 
chipje met een pinda- en gezouten karamelsmaak. De ronde 
donutvorm en de smaakcombinatie van zoet en zout zorgen 
voor een uniek product voor in het chipsschap. Deze intro-
ductie wordt breed ondersteund op tv met een opvallende 
commercial: ‘Je ogen zeggen donuts en je mond zegt chips’. 
Naast deze tv-campagne is er ook een brede ondersteuning 
online en op de winkelvloer. 

Fairtrade Original Vegan Krupuk – 
Mild en Spicy

Fairtrade Original
Fairtrade Original Krupuk* is de eerste Fairtrade gecertifi-
ceerde kroepoek ter wereld. Deze heerlijk luchtige en brosse 
Krupuk wordt gemaakt van zongedroogd cassavemeel uit 
Java, Indonesië, vermengd met een verfijnde mix van kruiden. 
De Krupuk wordt in Nederland afgebakken in zonnebloemolie. 
De Krupuk is vegan en vrij van kunstmatige toevoegingen. 
Verkrijgbaar in de smaken Mild en Spicy.
De cassaveboeren in Indonesië ontvangen een eerlijke prijs 
voor hun cassave. 

*Krupuk is de originele benaming van kroepoek (in Bahasa)

Bacardí Aged Rum Cocktails

Bacardi-Martini
Bacardí Aged Rum Cocktails: cocktails met gerijpte rum. 
Geniet van bartenderkwaliteit cocktails, zonder de moeite. 
Gemaakt in samenwerking met enkele van ’s werelds beste 
bartenders. Gemaakt met gerijpte Bacardí rum. Zo simpel is 
het: koelen, schenken, genieten. Verkrijgbaar in drie heerlijke 
Caribische smaken: Toasted Coconut Colada, Roasted Pine-
apple Rum Punch en Caribbean Espresso Rumtini.

Knorr Groentepasta’s

Unilever
In oktober 2022 zijn de Knorr Groentepasta’s geïntroduceerd. 
Dit zijn pasta’s gemaakt met 30% groente, met dezelfde 
heerlijke smaak en bite als traditionele tarwepasta. Er zijn 4 
producten op de markt gekomen: Spinazie Spaghetti, Toma-
ten Penne, Spinazie Penne en Tomaten Spaghetti. Door dit 
product kunnen mensen een makkelijke en smaakvolle toe-
voeging doen van groente aan maaltijden, zonder in te leveren 
op smaak en textuur. Ook kook je het zoals ‘traditionele’ 
pasta, en is het houdbaar en dus makkelijk op voorraad te 
nemen. Met deze nieuwe categorie bouwt Knorr door op het 
succes van de Knorr Groentewraps, waarmee ook een nieuwe 
categorie is opgebouwd. Dit zijn wraps waar 35% groente aan 
is toegevoegd (3 smaken: wortel, biet, tomaat). 
De producten liggen in alle grote supermarkten en worden 
ook via online kanalen aangeboden. De retailadviesprijs van 
Knorr Groentepasta is 2,99 euro voor een doos van 300 gram.

Magnum Almond Remix

Unilever
Magnum lanceerde in 2022 een dubbel gedipte nieuwe ijs-
sensatie: de klassieke Magnum Almond en Magnum White 
Chocolate werden remixed tot een nog luxer ijsje: de Magnum 
Almond Remix. Fluweelzacht roomijs met amandelsmaak in 
combinatie met een swirl van vanilleroomijs, omhuld door een 
luxe laag witte chocolade met knapperige stukjes amandel, 
dubbel gedipt in een extra laag krakende melkchocolade… 
Pure Pleasure! 
De nieuwe Magnum-campagne ‘Classics Can Be Remixed’ 
werd in Nederland ondersteund op tv, online, PR, outdoors en 
trams in grote steden. Muzikaal werden klassiekers letterlijk 
geremixed op wereld- en lokaal niveau door Magnum.  
Wereldster en zangeres Kylie Minogue en Peggy Gou lanceer-
den namelijk tijdens het Cannes Film Festival het iconische 
geremixte nummer ‘Can’t Get You Out Of My Head’ mét bij-
behorende TikTok-challenge. En in Nederland lanceerden Lee 
Towers, Maan en het Koninklijk Concertgebouworkest een 
geremixte versie van de klassieker ‘I can see clearly now’ tij-
dens de Magnum Pleasure Residence, het populaire feest dat 
Magnum jaarlijks organiseert in Amsterdam. Deze geremixte 
klassiekers brachten verschillende leeftijden en muziekstro-
men heel mooi samen.
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Pom-Bär oven minis

Intersnack
Pom-Bär oven minis is een luchtige en knapperige aardap-
pelsnack, gebakken in de oven. Het product is maar liefst 
50% minder vet dan gewone aardappelchips. Deze chipjes 
hebben de bekende berenvorm en zijn verkrijgbaar in de sma-
ken paprika en naturel. Een onweerstaanbare snack voor het 
hele gezin en een echte aanvulling voor het segment oven-
chips. Deze introductie wordt breed ondersteund op tv, online 
en op de winkelvloer. 

De Vegetarische Slager Vegan  
Kiptevree Filet

Unilever
Het nieuwe vleesch snijdt aan twee kanten en onze vegan 
Kiptevree Filet is het smakelijke bewijs! 100% plantaardig en 
bovenal mals als kipfilet, dus vleesliefhebber én kip blijven 
tevree. Deze zogeheten ‘crowd pleaser’ is net zo veelzijdig 
als de dierlijke variant en lecker bij je krieltjes, op de BBQ of 
zelfs gevuld met een romige saus uit de oven. Broed dus niet 
langer op je diner, want kipliefhebbers kiezen voor Kiptevree 
Filet.

Knorr Wereldgerechten relaunch

Unilever
Veel Nederlanders hebben moeite met het eten van de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente. Uit onderzoek 
van het Voedingscentrum blijkt dat de Nederlandse consu-
ment gemiddeld 131 gram groente per dag eet, terwijl de 
aanbevolen hoeveelheid 250 gram is. Knorr heeft als missie 
om Nederlanders te helpen meer groenten te eten. Daarom in-
troduceert Knorr de vernieuwde Knorr Wereldgerechten. Waar 
bij de vorige gerechten de focus al meer op groente lag, is het 
recept met Lekker veel groente nu het hoofdrecept geworden. 
Daarnaast zijn er per Wereldgerecht 2-3 variatietips toege-
voegd, waardoor consumenten nog steeds de ruimte hebben 
om het gerecht aan te passen aan hun persoonlijke smaak. 
De vernieuwde Knorr Wereldgerechten zijn te vinden in het 
wereldkeukenschap bij alle Nederlandse supermarkten voor 
een verkoopprijs van de reguliere gerechten van 
€ 2,79 - € 4,75.

Mouton Cadet

Walraven Sax
Het prestigieuze Franse wijnhuis Baron Philippe de Rothschild in-
troduceert Mouton Cadet in de Nederlandse retail. De consument 
is vertrouwd met Franse wijnen en de regio Bordeaux staat voor 
kwaliteit. Mouton Cadet classic is biologisch, HVE-gecertificeerd 
en speelt in op de consumentenbehoefte: premium wijnen voor 
thuis in een toegankelijk kanaal en voor een toegankelijke prijs 
van € 10. Verkrijgbaar in rouge, rosé, blanc en sauvignon blanc.

Remia American BBQ Teardrop Tony 
Roasted Onion Sauce (450 ml)

Remia
Ontdek de legende achter de Remia American BBQ Sauces! Op 
naar het Wilde Westen, met zijn armoedige eten en boerenkin-
kels. Tot de komst van acht cowboys met ontwikkelde smaakpa-
pillen en goede manieren: the Tasteful Eight. Zij brachten klasse 
en smaak. Onze nieuwste held is Teardrop Tony. Een stevige 
barbecuesaus met Madeirawijn en gebakken uitjes. 

Hengel & lijn gevangen en fairtrade 
gecertificeerde tonijn

Fish Tales
Voor de kust van Noord-Sulawesi wordt onze lekkere tonijn 
gevangen. De vissers varen uit om tonijn met de hengel te 
vangen, één voor één! Zo is er geen bijvangst en is de tonijn 
van de beste kwaliteit. Bij terugkomst in de haven wordt de 
verse tonijn nauwkeurig met de hand gefileerd en verwerkt in 
de lokale fabriek om verscheept te worden naar Nederland. 

Campina Sterke Start yoghurt

FrieslandCampina
Als je de ochtend wint, dan win je de dag. Met Campina 
Sterke Startyoghurt spelen we daar precies op in door een 
lekkere proteïnerijke yoghurtrange te introduceren. Zo helpt 
Campina Sterke Startyoghurt om de dag goed te beginnen. 
Sterke Start yoghurt bevat minstens 1,5 keer zoveel proteïne 
als reguliere yoghurt.
Onze yoghurt is verkrijgbaar in twee varianten in een handige 
beker van 450 ml: Mild & Licht (0% vet), 11 gram proteïne en 
Romig & Rijk, 13 gram proteïne.
Samen met fruit en granen de perfecte basis om de ochtend 
sterk te starten! Sterk met Campina.

PLNT 100% plantaardige visburger

Jan Zandbergen
De 100% plantaardige visburger van PLNT is glutenvrij, een 
bron van eiwitten, vezels, vitamine B12 en ijzer. Een uitkomst 
voor mensen die wel plantaardig willen eten, maar rekening 
moeten houden met een glutenallergie of -gevoeligheid. PLNT 
streeft er daarnaast naar de ingrediëntenlijst leesbaar en zo 
kort mogelijk te houden. Visopvolgers zijn een stuk minder be-
kend dan vleesopvolgers, maar dit product is qua smaak en 
vorm toegankelijk voor iedereen, of je nou visliefhebber bent 
of niet. Lekker op een broodje of in een salade, dit product 
maakt iedere (plantaardige) maaltijd beter.

Smaakt vegan saucijzenbroodjes

De Smaakspecialist
Deze heerlijke saucijzenbroodjes zijn 100% plantaardig en haast 
niet van echt te onderscheiden. De saucijzen, gemaakt op basis 
van tarwebloem en seitan, zijn op welbekende wijze gekruid met 
nootmuskaat en verpakt in een krokant en luchtig jasje. Deze 
vegan saucijzenbroodjes zijn kant-en-klaar en hoeven enkel even 
verwarmd te worden in een voorverwarmde oven. Ze bevatten 
geen kunstmatige toevoegingen en zijn 100% biologisch. 

Remia Tafelsauzen Plant-based

Remia
Remia Tafelsauzen is een uitgebreide serie met heerlijke 
sauzen. De Tafelsauzen zijn nu nog duurzamer! Verkrijgbaar in 
100% recyclebare verpakking. Ook de dop en het etiket zijn 
recyclebaar. Daarnaast zijn de recepten nu nog lekkerder en 
volledig plantaardig.

Maoam Pinballs Blue limited edition

Haribo
Met de lancering van de limited edition Pinballs Blue brengt 
Maoam extra variatie en verrassing naar het schap. Maoam 
Pinballs Blue knallen van het schap dankzij de opvallende blauwe 
kleur van het snoepje en de verpakking. Het product combineert 
de geliefde bite van Pinballs met de verrassende ‘blue raspberry’-
smaak. Maoam Pinballs Blue is de eerste limited edition-variant, 
verkrijgbaar tot midden 2023. Daarna volgt een nieuwe editie... 
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Pallini Limonzero

Walraven Sax
Al sinds 1875 is Pallini Limoncello in Italië razend populair. 
Voor de ultieme Limoncello-liefhebbers een begrip, voor de 
alcoholvrije liefhebber is Pallini Limonzero dé verrassing. De-
zelfde beleving, maar dan zonder alcohol. Gemaakt volgens 
een eeuwenoud familierecept met de beste, handgeplukte 
citroenen uit Sfusato Amalfitano. Het resultaat; de perfecte 
combinatie van bitterzuur en zoet in één glas. 

Remia Salata Pesto dressing (250 ml)

Remia
Pesto is zeer populair en wordt bij vele gerechten gegeten, 
van Italiaanse pastasalades tot een (broodje) carpaccio. 
Aangezien de consument binnen dit segment vooral op zoek 
is naar variatie en inspiratie, komt Remia met deze populaire 
smaak. De Pesto dressing is een romige dressing bereid met 
verse pesto en Parmezaanse kaas.

Verkade Hazelnoot Karamel melk-
chocolade

Verkade
De nieuwe Verkade Hazelnoot Karamel is een romige volle 
melkchocolade met een verrassend lekkere combinatie van 
stukjes hazelnoot en knapperige karamel.

Pickwick Ginger Goodness

Jacobs Douwe Egberts
Voel je goed met Ginger Goodness. Een krachtige en intense 
gemberthee met een lekker vleugje fruit. 100% natuurlijk en 
zonder cafeïne, verkrijgbaar in de smaken blueberry, lemon en 
orange. 

Remia Fritessaus Classic (300 ml)

Remia
In 1967 heeft Remia Fritessaus uitgevonden. Met een uniek 
recept en kenmerkende smaak kan de Remia Fritessaus Clas-
sic zich met recht De Enige Echte noemen. De groei van het 
aantal een- en tweepersoonshuishoudens zorgt voor meer 
vraag naar kleinere verpakkingen. Met deze 300 ml top down 
knijpfles speelt Remia in op deze ontwikkeling.

Smaakt vegan worstenbroodjes

De Smaakspecialist
Deze biologische worstenbroodjes zijn 100% plantaardig en 
haast niet van de traditionele Brabantse worstenbroodjes te on-
derscheiden. De worstjes zijn gemaakt op basis van tarwegluten 
en gekruid op Brabantse wijze met nootmuskaat, zout en peper. 
Verpakt in een zacht broodje met krokant korstje. Deze worsten-
broodjes zijn kant-en-klaar en hoeven enkel even verwarmd te 
worden in de oven. Ze bevatten geen kunstmatige toevoegingen.

Sultana FruitBiscuit Framboos

Verkade
Sultana’s Originele FruitBiscuit is nu ook verkrijgbaar in de 
smaak framboos. De FruitBiscuit is rijk aan vezels en de 
zoete smaak is voornamelijk afkomstig van de rozijnen en 
frambozen. Zo maken wij het een stuk eenvoudiger om een 
verantwoorde keuze te maken voor een lekker en vullend tus-
sendoortje. Sultana voegt waarde toe met een nieuwe, unieke 
en toegankelijke smaak op het tussendoorschap. 

Gouda’s Glorie Snacksauzen (750 ml)

Remia
Gouda’s Glorie is een bekend en vertrouwd Nederlands merk 
met een rijke historie. Al sinds 1924 maakt Gouda’s Glorie de 
lekkerste sauzen van de hoogste kwaliteit. De Gouda’s Glorie 
Snacksauzen zijn volledig vernieuwd. De flesvorm heeft een 
meer eigen karakter en een nieuwe inhoud van 750 ml. Nu in 
een nieuwe 100% recyclebare verpakking. 

Oreo Remix

Mondelēz 
Met het nieuwe concept ‘Oreo Remix’ brengt Oreo nieuwe 
smaakvariatie naar het koekschap. Het koekje is een variant 
op de bekende Oreo, nu gevuld met een dubbele crèmelaag 
in de smaken Vanilla-Caramel en Vanilla-Raspberry. Oreo is 
hét merk om jongeren naar het doorgaans traditionele koek-
schap te trekken en met het innoveren in smaak blijft het merk 
deze jongere doelgroep verrassen. 

Milka Choco Brookie

Mondelēz 
Sinds de eerste introducties van Milka in het koekschap in 
2017, is het merk jaar op jaar sterk gegroeid en het assorti-
ment verder uitgebreid met vernieuwende producten. Milka 
Choco Brookie is de heerlijke combinatie van de succes-
volle Milka Brownie en een Milka Cookie. Het product is fors 
ondersteund in het lanceringsjaar met tv, digitale support en 
sampling, wat in 2023 verder zal worden doorgezet. 

LiGA Notenreep Amandel & Pinda

Mondelēz 
De focus voor tussendoortjes komt steeds meer op gezondheid 
en functionaliteit te liggen, maar het moet voor de consument  
ook vooral lekker zijn. LiGA Notenreep Amandel & Pinda voldoet 
aan al deze voorwaarden. Het is een lekker en verantwoord tus-
sendoortje, gemaakt van geroosterde amandelen, knapperige 
pinda’s en een heerlijk laagje melkchocolade. Met 45% noten en 
pinda’s, rijk aan vezels en een bron van proteïne.

Unox Good Pasta Tomaat Mozzarella

Unilever
Unox Good Pasta is klaar in een handomdraai, en daarom 
ideaal als tussendoortje of snelle, kleine maaltijd. Het enige 
wat de consument hoeft te doen is water koken, dit in de ver-
pakking gieten en vijf minuten wachten. Bereiden en eten kan 
direct uit de verpakking. Dat scheelt weer gedoe en afwas. De 
Unox Good Pasta Tomaat Mozzarella is een van onze nieuwe 
smaken. Het is een vegetarische variant met saus gemaakt 
van duurzaam geteelde tomaten en heerlijke mozzarella voor 
nog meer smaak. We voegen geen smaakversterkers, kunst-
matige kleurstoffen of conserveermiddelen toe. En omdat 
onze tomaten duurzaam worden geteeld, is Unox Good Pasta 
niet alleen lekker, maar ook nog eens verantwoord.

De meest tedere Milka ooit

Mondelēz
Het jaar 2022 was een mijlpaal voor Milka, aangezien de 
grootste investering in het merk sinds 25 jaar is doorgevoerd. 
Om ervoor te zorgen dat we toonaangevend blijven op het ge-
bied van kwaliteit en smaak, introduceerden we een verbeterd 
recept, een nieuwe mal en nieuwe verpakkingen in het Milka 
tablettenassortiment. Dit alles wordt ondersteund door een 
schaalbaar nieuw merkverhaal en communicatiecampagne 
om differentiatie verder te stimuleren. 
Onze nieuwe recept- en malcombinatie in al de Milka Tablet-
ten biedt een verbeterde smaakervaring, waardoor consu-
menten kunnen genieten van de meest tedere Milka ooit. Nu 
nóg romiger, met uitgebalanceerde zoetheid en meer cho-
coladesmaak. Milka is gemaakt met cacao vanuit het Cocoa 
Life programma – het duurzaamheidsprogramma voor cacao 
van Mondelēz International – en romige alpenmelk voor extra 
tederheid. Op basis van consumententesten zijn we overge-
stapt van een vierkante mal naar een mal met een meer ronde 
vorm, wat bijdraagt aan de tederheid en het zachte karakter 
van de chocolade.

Kwekkeboom Oven & Airfryer 
 Gegrilde Kip Bitterbal

New Forrest
Klassiek met een twist: de Kwekkeboom Oven & Airfryer 
Gegrilde Kip Bitterbal. Dat is de smaak van eigenzinnig lekker. 
Een combinatie van verfijnd licht en een volle grillsmaak. Be-
reid met malse kip, omhuld met een krokante korst. Gemaakt 
met 14% kippendijenvlees, inclusief 1 ster Beter Leven. Ont-
wikkeld om een nieuw publiek aan te spreken dat liever kiest 
voor kip dan voor rundvlees. Knap Krokant van Kwekkeboom.

So Vegan So Fine Pistache pasta

Brinkers
De So Vegan So Fine Pistache pasta is een nieuwe smaak 
van So Vegan So Fine en ligt bij Jumbo in het schap. Het 
betreft een vegan, palmvrije, biologische, fairtrade én gluten-
vrije pistache pasta met 15% pistache. Een heerlijk zachte, 
smeuïge en zoete spread vol van smaak!
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Tafelgoud

Verstegen 
Wil je genieten van de smaakbeleving van zout, zonder te 
veel te gebruiken? Het nieuwe Tafelgoud van Verstegen is 
een heerlijke combinatie van 47% kruiden en specerijen, 25% 
groenten, 18% zeezout en 10% miso. Samen 100% smaak! 
Speciaal ontwikkeld als vervanging van regulier tafelzout. Zo 
eet je bewust minder zout, zonder in te leveren op smaak. 
Goud is het nieuwe zout!

Calvé Extra Knoflook

Unilever
Calvé Extra Knoflook is een romige knoflooksaus met extra 
knoflooksmaak. Deze heerlijke saus bevat maar liefst 5 keer 
meer knoflook dan de standaard Calvé Knoflooksaus, voor 
de echte knoflookliefhebber! Jouw vertrouwde knoflooksaus 
is 100% vegan en gemaakt van goede en pure ingrediënten 
zoals plantaardige olie en azijn. Dat proef je! Maak je gerecht 
nog lekkerder met Calvé Knoflooksaus. Tip: probeer Calvé 
Extra Knoflook bij snacks of tussendoortjes. Uiteraard is de 
knoflooksaus ook erg lekker bij verschillende maaltijden, zoals 
shoarma, wraps, kebab, pitabroodjes, falafel of een kapsalon. 
Of probeer Calvé Knoflooksaus lekker in de zomer tijdens een 
BBQ met familie of vrienden!

Original Spices BBQ

Euroma
Voor de vier authentieke BBQ-smaakmakers binnen Original 
Spices zijn wij een samenwerking aangegaan met sterrenchef 
Jonnie Boer. Het resultaat? Vier specerijenmelanges uit verschil-
lende delen van de wereld. 100% puur, zonder toegevoegd zout. 
Voor deze lijn hebben wij het Euroma-blikje in een nieuw, chic 
matzwart jasje gestoken. Ga voor rokerig, heet, zoet of fruitig met 
de melanges afkomstig uit Amerika, Mexico, Afrika en Azië. 

Spa® Reine Eco Pack

Spadel
Het nieuwe Spa Reine Eco Pack, dat bestaat uit een soepele 
plastic zak en een kartonnen doos, maakt het mogelijk om de 
hoeveelheid gebruikt plastic met 65% te verminderen in ver-
gelijking met traditionele PET-flessen. Bovendien is het heel 
makkelijk te recycleren. Ons nieuwe Eco Pack biedt de puur-
heid van Spa Reine in een verpakking van 5 liter. Dankzij zijn 
compacte formaat en kraantje geschikt voor het hele gezin.

Daily Dinners

Euroma
De Daily Dinners zijn perfect om gemakkelijk en gezond 
verschillende populaire gerechten van over de hele wereld op 
tafel te kunnen zetten. Doordat de mixen verkocht worden in 
onze bekende glazen potjes, kun je zelf kiezen voor hoeveel 
mensen je kookt en hoeveel kruiden en specerijen je toevoegt. 
Recept en bijbehorend boodschappenlijstje staan op de ver-
pakking. 100% puur en zonder toegevoegd suiker en zout.

John West Twist Curry

John West
Geef je curry een twist met een van onze smaakmakers. 
Tonijn in een authentieke Thaise currypasta, met kokosmelk. 
In handige stazak en zowel warm als koud lekker. Zo zet je in 
een handomdraai een heerlijke Thaise curry op tafel, boorde-
vol goeds. Lekker met verse groenten en rijst, tussendoor of 
bij de lunch. Verantwoord gevist volgens het MSC-keurmerk. 

Ben & Jerry’s Sundaes

Unilever
Ben & Jerry’s introduceerde dit jaar de nieuwe Sundaes pints. 
Drie heerlijke nieuwe smaken met méér funky chunks en méér 
gooey swirls. Afgewerkt met een nog nooit eerder vertoonde 
zachte slagroomtopping! De heerlijke Cookie Vermont-ster, 
geïnspireerd door onze thuisstaat Vermont, zit vol met kro-
kante stukjes koekjes en swirls. De Hazelnuttin’ but Chocolate 
is een ware hazelnoot-chocoladedroom, voor elke chocola-
defanaat. En voor onze vegan fans is er ook de Berry Revolu-
tionary, deze smaak heeft alles wat je wil – behalve zuivel! Met 
deze pint is elke lepel een (h)eerlijke revolutie. Al sinds de op-
richting zet Ben & Jerry’s zich namelijk in voor een duurzame 
samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen. 
Van het mixen van Fairtrade chunks & swirls tot het gebruiken 
van weidemelk. Het is een fairrukkelijke reis naar een ijstasti-
sche wereld! So grab your spoon and dig in!

Kips Vega Kookworst

Zwanenberg Food Group
Kips Vega Kookworst is lekker stevig met een heerlijke rook-
smaak en milde kruiding. 100% plantaardig. Heerlijk voor op 
de borrelplank, op de boterham of als tussendoortje.

Kips Vega Stukjes

Zwanenberg Food Group 
Kips Vega Stukjes zijn mals en lekker mild van smaak. 100% 
plantaardig. Heerlijke toevoeging voor de maaltijd zoals een 
salade, pasta of wrap. Makkelijk en snel te bereiden in de pan, 
maar ook koud een ware traktatie.

Veggie Tonight (Chili Sin Carne en 
Ras el Hanout)

Zwanenberg Food Group
Met de nieuwe Easy Veggie Tonight zet je in een handomdraai 
een gezonde en lekkere maaltijd op tafel. Deze verrassende 
kant-en-klare saus zit boordevol groenten en peulvruchten, 
is vegan en bevat géén toegevoegde suikers. Probeer nu de 
heerlijke smaken Ras el Hanout en Chili Sin Carne.

Kwekkeboom Oven & Airfryer Nacho 
Cheese Bloemkool 

New Forrest
De Nacho Cheese Flavour Bloemkool Nugget van  
Kwekkeboom Oven & Airfryer; een romige vegan snack. Het 
beste van twee werelden in één hap. Een combinatie van ver-
se bloemkool en een vegan alternatief voor cheddar. Bereid 
met een vleugje chilipeper en een krokante korst van nacho 
chips; zo geserveerd uit de oven of airfryer. Dat is plantaardig 
op z’n lekkerst. Ontwikkeld voor een jongere doelgroep die 
bewust kiest voor een duurzamere keuze. Knap Krokant van 
Kwekkeboom. 

Kips Vega Spiesjes

Zwanenberg Food Group
Kips Vega Kipspiesjes zijn mals en lekker mild gekruid. 100% 
plantaardig. Heerlijk als snack voor tussendoor, bij de borrel 
of op een feestje.
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De winnaars van de Beste Introducties 2022 
presenteren zich in week 11

Red Band Real Fruit Candy

Cloetta Holland
Red Band Real Fruit Candy bevat 50% fruit, wat zorgt voor 
een frisse en natuurlijke fruitsmaak. Met fruit als belangrijkste 
ingrediënt brengen we je een nieuwe en heerlijk zachte wine-
gumsensatie! Doordat de snoepjes gemaakt zijn met 50% 
fruit, spat de fruitsmaak eraf én zijn de winegums lekker juicy. 
Red Band Real Fruit Candy bevat alleen natuurlijke kleur- en 
smaakstoffen en is ook nog eens veggie. Verkrijgbaar in drie 
smaken: Fruit & Berries, Dropfruit Duo’s en Fruit & Citrus.

Bolsius CleanLight

Bolsius Nederland
Bolsius CleanLight: een navulbare geurkaars die ontelbare 
avonden meegaat. Dat komt door de hervulbare houder met 
dubbelwandig glas die ervoor zorgt dat er geen waxresten 
overblijven. De starterkit wordt standaard geleverd met de 
geur ‘Gardenia & Fig’. Verwijder eerst het lontplaatje en vul de 
houder lekker makkelijk weer bij met een geurkaars in een van 
de vier heerlijke geurcombinaties. Gemaakt van natuurlijke 
vegan wax, zonder palmolie. Met CleanLight creëer je dus niet 
alleen sfeer en geur, maar ook schoon brandgedrag én weinig 
afval. Vriendelijk voor de planeet én voor je portemonnee.

ANTA flu eucalyptus suikervrij

Confiserie Napoleon
Consumenten zijn steeds bewuster bezig met gezonde voe-
ding en letten op de inname van suikers. De nieuwe introduc-
tie van ANTA flu speelt in op deze trend naar minder suiker, 
met keelpastilles gezoet met behulp van stevia-extract. Al ver-
krijgbaar waren de ANTA flu classic suikervrij, Mint Menthol 
suikervrij en nu is er ook de ANTA flu eucalyptus suikervrij. 
De keelpastilles van ANTA flu zijn een oer-Hollands product 
waarbij we alleen gebruikmaken van de beste grondstoffen. 
Zo bevat het product natuurlijke aroma’s en geen kleurstoffen. 
ANTA flu is glutenvrij en vegan (behalve de honey lemon- va-
riant die vegetarisch is). De ANTA flu eucalyptus menthol-
pastilles zijn verfrissend van smaak en zorgen voor een open 
gevoel van de neus. Heerlijk om te gebruiken na een diner, 
snack of tussendoor voor een frisse adem.




