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Fruit in de hoofdrol
Drankentrends: verantwoord & gezond
Fruit en stevia zijn de opvallendste ingrediënten bij de introducties in het drankensegment dit jaar. Daarbij beloven veel drankenmerken de consument iets goeds: welzijn, gezondheid en verantwoord drinken en leven. Ook kleine merken grijpen hun kans.

Dit type dranken met fruit en zonder toegevoegde suikers sluit aan bij de consumentenbehoefte aan gezondheid en welzijn, waarvan analisten van de Rabobank
in hun Beverage Outlook 2012 al constateerden dat hij doorzet.
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Meer en minder suikers en fruit
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kwaliteit is. Zoals bij het Duitse Bionade.

kanten en distributeurs via deze media
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omgezet in alcohol maar in gluconzuur.
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bevat minder suikers dan andere limona-
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des. Nieuw in 2013 zijn de smaken cola
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doelen genoemd, maar de importeur en

en streuobst. De streuobst is een mengsel

se Ana Santiago, is zo’n merk. Het ver-

distributeur van het in Nederland nog
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koopt limonadesiropen in drie smaken–

piepkleine drankje Kinnie heeft zelfs voor-
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strawberry splatt, cassis cola crush en

al een ideële instelling. Deze bitterzoete

Het drankje is in een beperkte hoeveelheid

vanilla vroommm – en is helemaal gericht
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van teeltdiversiteit.
Bionade wordt in Nederland gedistribueerd door 2Food naar de horeca, Bijenkorf,
natuurvoedingswinkels en enkele supermarkten. Hier zijn de smaken gembersinaasappel, lychee, kruiden en vlierbes
te koop.

Fruitbier en -cider
Bij de alcoholische dranken is fruit eveneens in opkomst. Radler bier bijvoorbeeld
is al jaren populair in Duitsland en sinds
vorig jaar aan een opmars in Nederland
bezig. Het is een mix van bier en vruchtenwater. Amstel kwam dit jaar in Nederland
met Amstel Radler, bier met citroenwater
en 2% alcohol. Het Duitse Warsteiner Premium Radler Zitrone (2,5% alcohol) haalAmstel Radler, bier met citroenwater

Healthy People combineert vruchten-

Hero Kokoswater wordt gepositio-

de echter al de prijs ‘Product van het Jaar’

en 2% alcohol.

met groentesap in Red Power Juice.

neerd als dorstlesser, ook voor na

binnen. Deze Radler bestaat voor de helft

het sporten.

uit Premium pils en de helft uit citroen-



011

Technologie & Techniek

vmt . 6 september 2013 . Nr 18/19

thema: Dranken

limonade. In Duitsland is het Radler-assortiment van Warsteiner groter met Radler
Alkoholfrei en Radler Grapefruit.
De meer op vrouwen gerichte appelcider
Jillz (Heineken) zet ook fruit in voor vernieuwing. Jillz Red (5% alcohol) bevat
vruchtensap en is zoeter dan de originele
Jillz. Het aandeel vruchtensap in de rode

Cool Bear roept kinderen op om samen geld in te
Holy Soda benadrukt het zorgeloos genieten.

zamelen voor goede doelen.

zuurstofverbruik bij inspanning verlaagt en

herfst van vorig jaar in Nederland geïmpor-

variant is 35%, bestaande uit vlierbessen-,
appel-, kersen-, frambozen- en bosbessensap.

prestaties kan verbeteren. De verantwoor-

teerd via Beet-it Nederland. De flesjes

Rodebietensap

delijke component is nitraat, dat echter

concentraat zijn via internet en in sport-

De sapfabrikanten innoveren voornamelijk

jarenlang in een kwaad daglicht heeft

en wielerzaken te koop.

met nieuwe smaken. Healthy People

gestaan vanwege de vorming van potenti-

maakt de combinatie met groentesap via

eel kankerverwekkende nitrosamines in

Kokos en energie

Red Power Juice: de helft is groentesap en

het lichaam. Het laatste woord is daarover

Coolbest (FrieslandCampina) speelt in op

de andere helft fruitsap uit concentraat. In

nog niet geschreven, maar nu komen voor-

de populariteit van kokoswater met zijn

het groentesap zit rodebieten- (25%), wor-

al de mogelijk positieve effecten naar

nieuwe Coconut Paradise. Anders dan de

tel- en zoeteaardappelsap. Appelsap en

voren, zoals ook bloeddrukverlaging.

naam doet vermoeden, vormt het kalium-

appel-, frambozen- en acerolapuree vor-

De Engelse fabrikant van versgeperste fruit-

rijke vocht uit de jonge, groene kokosnoot

men het fruitaandeel.

en groentesappen James White Drinks is in

niet het hoofdingrediënt. Dat is met 46%

Rodebietensap is sinds 2012 een hype

dit gat gedoken en brengt biologische bie-

namelijk sinaasappel; de 10% kokoswater

onder (top)sporters, omdat uit wetenschap-

tensappen en bietensapconcentraten voor

geeft een vleugje kokossmaak.

pelijk onderzoek blijkt dat het sap het

sporters. Zijn Beet-it Sport wordt sinds de

Dan gaat Hero in zijn nieuwe Kokoswater
een stuk verder met 50% kokoswater, 30%

Drank
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fruitsap en 20% water. De smaken zijn

Energie per
100 ml

Koolhydraten

Waarvan
suikers

(KJ/kcal)

(g/100 ml)

(g/100 ml)

Kokoswater wordt gepositioneerd als dorst-

ananas, en witte druif & limoen. Hero

CoolBest Coconut Paradise

166 / 40

9,1

8,8

lesser, ook voor na het sporten. Voor de

Healthy People Red Power Juice

175 / 41

9,2

8,6

volledigheid: (bijna) 100% kokoswater

Hero Kokoswater witte druif & limoen

125 / 29

6,4

5,8

komt onder meer van Vitacoco en het bio-

Vitacoco

72 / 18

5

5

logische Omega & More (Witsenburg).

Arla Zin! Mango

166 / 39

6,0*

6,0

Dat fruit en natuurlijke ingrediënten ook

Optimel Puur Bosvruchten

136 / 32

4,2

4,1

energiedranken verantwoord kunnen

Bionade

82 / 19

4,3**

Holy Soda peer-perzik

63 / 14,8

3,5*

3,2

Kinnie Regular

186 / 44

10,9**
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Hero Gewoon water druif & limoen

58 / 14

2,9

2,9

Dubbelfrisss kiwi & ananas

115 / 27

6,4

6,4

Coolbear Strawberry Splatt

12,88 / 3,03

0,64

0,57

Coolbear aangemaakt, 250 ml

4,02 / 0,95

0,2

0,18

Royal Club Goood Energy Rapid
Raspberry

156 / 37

8,8

8,7

Warsteiner Premium Radler

164 / 39

5,9

3,9

Amstel Radler

178 / 42

7,5

Jillz Red

258 / 63

8,2

*Suiker toegevoegd; **Stevia toegevoegd.

maken, wil Royal Club (Vrumona) laten zien
met zijn dit jaar geïntroduceerde Goood
Energy. Dit koolzuurhoudende drankje
bevat water, suiker, vruchtensap uit concentraat, guarana-extract (met cafeïne) en cafeïne uit groene koffiebonen. Rapid Raspberry,
Unlimited Lime, Maximum Mango en Booming Berry zijn de verkrijgbare smaken.
• Anja Janssen •
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