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BOURSIN ZACHT & ROMIG

ÍSEY SKYR GEBAKKEN APPEL

KIPS MINI KIPDIJSPIESJES

Bel Nederland

Ísey Skyr Nederland

Boursin Zacht & Romig is het veelzijdige broertje van het
welbekende Boursin kaasje met een onweerstaanbare
zachte en crèmige structuur, ideaal om te smeren en om
te dippen. Met de onweerstaanbare en unieke smaak van
Boursin en in een hersluitbare verpakking, zodat de versheid
optimaal behouden wordt.

Ísey Skyr is eiwitrijk, bevat weinig koolhydraten en is van
nature vetvrij. Het is het ideale zuivelproduct voor elk moment van de dag en geschikt voor mensen met een actieve
en gezonde levensstijl. Naast Gebakken appel bestaat het
assortiment uit meerdere heerlijke smaken. Ísey Skyr wordt
gemaakt met drie tot vier keer zoveel melk als gewone
yoghurt en bevat als enige in de markt de originele IJslandse
skyr-culturen.

Zwanenberg Food Group
We zijn in Nederland de afgelopen jaren vaker en op latere
tijden gaan eten. Door deze verschuivingen is het aantal
snackmomenten gedurende de dag toegenomen. De heerlijke snacks van Kips spelen hierop in. Denk bijvoorbeeld aan
de in 2018 geïntroduceerde Mini Kipdijspiesjes. De Mini
Kipdijspiesjes zijn heerlijk mals en zowel warm als koud een
ware traktatie. Geschikt voor de magnetron, oven en airfryer.
Lekker als hartig tussendoortje of bij de borrel.

EDAMAME BOONTJES

NAPOLEON DROP FRUIT DUO

Bonduelle Nederland

Confiserie Napoleon

Hè, eda-wattes? Moeilijke naam, maar met een makkelijke
uitleg. Het zijn namelijk jonge sojaboontjes. Die soms nog in
de peul zitten. Al heb je met Bonduelle Edamame Boontjes
geluk. Wij hebben dit boontje alvast voor je gedopt.
Knapperig én gezond. Boordevol vezels en eiwitten.
En die verpakking? Kun je gewoon recyclen.

Napoleon is nu dubbel zo lekker, door de dubbelsmaak van
zoete drop en met een zoet poeder in de kern. Deze mix
bevat de populaire smaakcombinaties Drop & Aardbei,
Drop & Banaan en Drop & Framboos. Deze smaakreferentie
heeft een stevige positie veroverd in het assortiment en trekt
additionele consumenten naar de categorie.

SMAAKT POMPOENPITTEN
GEROOSTERD

de Smaakspecialist
Geroosterde pompoenpitten van Smaakt zitten bomvol
energie en goede voedingswaarden. De pompoenpitten zijn
rijk aan eiwitten, vezels, magnesium en fosfor. Zeer voedzaam
en heerlijk om te combineren met (plantaardige) yoghurt of
als topping op een smoothie(bowl). De pompoenpitten zijn
biologisch en daarmee niet alleen een gezonde keuze voor de
consument, maar ook voor de wereld.

TOO GOOD TO GO
Too Good To Go

BELVOIR FARM LEMON & MINT
CORDIAL
D-drinks

ALMHOF HOEKJE CRUNCHY
CHOCO COOKIES
Müller Nederland

Niemand vindt het leuk om te zien dat goed eten in de prullenbak belandt. Meer dan een derde van het geproduceerde
eten wordt weggegooid en Too Good To Go is vastberaden
om daar iets aan te doen. Altijd op een leuke en laagdrempelige manier. Via de app verbindt Too Good To Go winkels
met overgebleven producten aan consumenten. Op die
manier zijn in Nederland al meer dan 15 miljoen maaltijden
gered van de verspilling. In Nederland heeft de app meer
dan 3,3 miljoen geregistreerde gebruikers. Als Certified B
Corporation zet Too Good To Go zich naast de app ook op
verschillende plekken in de maatschappij in om impact te
maken. Of het nu gaat om huishoudens, scholen, bedrijven
of de politiek. Too Good To Go wil heel Nederland inspireren
en motiveren om in actie te komen tegen voedselverspilling.

Almhof Hoekje Crunchy Choco Cookies is een nieuwe verrassende smaak binnen het Hoekje-segment van Almhof.
De basis is een heerlijke zachte vanilleyoghurt, die wordt
gecombineerd met crunchy choco cookies. Een verrukkelijke
combinatie! De klant kan zo op zijn eigen manier genieten van
een heerlijk toetje.

De Belvoir Farm Lemon & Mint Siroop is een biologische
siroop, volgens traditioneel familierecept gemaakt met vers
geperste citroenen en munt.
De siropen van Belvoir Farm hebben een verrassend
natuurlijke smaak en zijn heerlijk verfrissend om de lekkerste
limonades mee te maken.

KWEKKEBOOM OVEN &
AIRFRYER OLD AMSTERDAM
BITTERBAL
NewForrest
Met Kwekkeboom Oven & Airfryer hebben we in 2014 een
geheel nieuwe categorie toegevoegd aan het vriesversschap. Dit zorgde voor een hoger rendement voor de retailer en resulteerde tevens in het feit dat wij nieuwe gebruikers
naar het vriesversschap hebben getrokken.
In 2018 introduceerden wij de Old Amsterdam Bitterbal,
die in ‘no-time’ een ‘all time favourite’ werd. In 2018 hebben ruim 370.000 consumenten de Kwekkeboom Oven
& Airfryer Old Amsterdam Bitterbal gekocht en in 2021
ruim 1,1 miljoen consumenten. Kwekkeboom Oven &
Airfryer staat voor innovatie, kwaliteit en krokant als geen
ander. De nieuwste innovaties zijn de Kwekkeboom Nacho
Cheese Bloemkool Nuggets en de Net Als Kip Nuggets die
geheel vegan zijn. Hiermee bedienen wij een nieuwe groep
consumenten die op zoek zijn naar kwalitatieve, maar vooral
smaakvolle vegan snacks. Kwekkeboom Oven & Airfryer
blijft de snackmarkt kwalitatief verder ontwikkelen.

KIPS VEGA
Zwanenberg Food Group
Als grootste A-merk in vleeswaren heeft Kips met trots eind
2018 een veganistische lijn geïntroduceerd. Onder deze lijn
zijn de 100% plantaardige varianten van onze huidige hardlopers geïntroduceerd: Kips Vega Snijworst, Vega Smeerworst, Vega Filet Americain en Vega Paté. Alle varianten zijn
100% plantaardig en gemaakt op basis van soja, erwten,
tarwe en/of groenten.

BROUWERIJ ’T IJ BIRI

SMAAKT SPELTMUESLI EXTRA

Duvel Moortgat

de Smaakspecialist

Onze Biri is een welkome toevoeging aan het bierassortiment. Dit Surinaamse biertje is geïnspireerd op de Mexicaanse trend binnen de biercategorie, maar heeft een
onderscheidend karakter. Deze tropische topper smaakt
extra lekker met een partje grapefruit! Er zijn steeds meer
horecalocaties waar ’t IJ zo populair is, dat er een exclusief
biertje voor gebrouwen wordt.

De Smaakt Speltmuesli Extra is een granenontbijt op basis
van speltvlokken. De noten, pitten, rozijnen en bananen- en
abrikozenstukjes geven deze muesli een heerlijke bite en zorgen bovendien voor extra goede voedingsstoffen, zoals plantaardige eiwitten. De Smaakt Speltmuesli Extra is biologisch,
vrij van kunstmatige toevoegingen, zonder geraffineerde
suikers en rijk aan vezels.
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BOER’N YOGHURT© VANILLE &
MUESLI 170 G

AMBACHTELIJK FUET
(STUK 130 GRAM)

RELAUNCH HUISSTIJL
ALFA BROUWERIJ FLES & BLIK

Zuivelhoeve

Stegeman

Meens Bierbrouwerij (Alfa Brouwerij)

De Boer’n Yoghurt© Vanille & Muesli 170 g is een heerlijke
stevige boer’n yoghurt met de smaak van frisse vanille en
een heerlijke krokante muesli in de topcup. Vol van smaak
en heerlijk als ontbijt, lunch of gewoon als tussendoortje.
Er zit een lepeltje bij, dus het is ook een handig product voor
onderweg.

De trots van Catalonië! Fuet wordt al jaren gemaakt van
varkensvlees en vervolgens gedroogd. Een heerlijk worstje
voor op de borrelplank. Niet voor niets is dit in Spanje een
van de meest gegeten worsten. Daarom besloten we in
2018 een Stegeman Fuet te introduceren. Een ambachtelijke Fuet met een smaaksensatie die alleen de worstenmakers van Stegeman met hun jarenlange ervaring kunnen
garanderen. In 2019 is het product verkozen tot de beste
Fuet van Nederland, vanwege de complexe, volle smaak.
Onmisbaar in elk borrelschap!
In 2022 heeft de verpakking een nieuw jasje gekregen in
dezelfde look & feel als het gehele Stegeman-assortiment.
Het product werd rond Vaderdag breed ondersteund. Zowel
op de winkelvloer met opvallende displays als dichtbij op de
winkelvloer met een grootschalige outdoorcampagne.

Alle Alfa-bieren in fles 30 cl & blik 33 cl + 50 cl hebben een
metamorfose ondergaan. Er is gekozen voor een embossed
fles met logo, perfecte sluitzegel en gouden kroonkurk. Het
is een afspiegeling van de binnenkant: ‘Het Beste Pils ter
Wereld’. Het blik heeft een zilveren verschijningsvorm met
rode en gele accenten.

NOCCO CARIBBEAN
D-drinks
NOCCO Caribbean is een verfrissende functionele dorstlesser in de smaak ananas. NOCCO bevat onder andere
cafeïne, dat bijdraagt aan een verhoogde alertheid en
concentratie, vitaminen en BCAA aminozuren die dienen
als energiebron voor je spieren. Het product is suikervrij.
NOCCO is van oorsprong Zweeds en is uitgegroeid tot een
van de grootste functionele drankenmerken ter wereld.

BIOTODAY CRISPY CRACKERS
ORIGINAL
de Smaakspecialist
BioToday Crispy Crackers Naturel zijn knapperige crackertjes
gemaakt met Italiaanse extra vergine olijfolie, om te beleggen
met hummus, tapenade of een andere smakelijke spread. De
Crispy Crackers van BioToday zijn niet alleen lekker veelzijdig, maar ook nog eens een bron van vezels, vrij van palmolie,
toegevoegde suikers en natuurlijk biologisch.

PICANHA
The Meatlovers
Picanha is volgens veel vleesliefhebbers het lekkerste deel
van het rund. Het dankt zijn smaak aan de mooie marmering
en de vetrand wanneer deze in een steak gesneden is. Deze
picanha is afkomstig van runderen die op de uitgestrekte
groene vlaktes in Australië leven. Ze krijgen minstens 120
dagen graan gevoerd.
Onze gepassioneerde slagers, met jarenlange slagerservaring en specialisten in de beste vleeswaren, selecteren voor
The Meatlovers uitsluitend vlees met de hoogste kwaliteit uit
alle windstreken. Vleesrassen met een ongekende smaak en
textuur. Omgeving, klimaat, leven en rijping zijn enkele van
de factoren die de uiteindelijke smaak en textuur bepalen.
Vlees van The Meatlovers komt uit de beste streken ter wereld. Om de beste smaken te behouden, rijpen we het vlees
tot op het niveau van het sublieme; dan bevriezen we het, en
de tijd staat even stil.
Vlees van wereldklasse, gewoon bij jou thuis.

THE GUTSY CAPTAIN
KOMBUCHA GINGER & LEMON 400 ML

BEST FOR YOUR FRIEND
TRIOCOLOR STICKS

D-drinks
The GUTsy Captain Kombucha is een heerlijk verfrissende,
licht bruisende kombucha op basis van gefermenteerde thee
in de ultieme smaakcombinatie gember-citroen. The GUTsy
Captain Kombucha wordt handgemaakt volgens het traditionele recept, met de beste natuurlijke ingrediënten en groene
thee. Het van oorsprong Portugese merk heeft vele prijzen
gewonnen voor haar verrassende en toegankelijke smaken.

Dayes Petcare

BAVETTE

De Best for your Friend Triocolor sticks zijn kauwsnacks
voor de hond. Ze zijn verkrijgbaar in drie maten: voor grote,
middelgrote en kleine honden.
Het zijn de nummer 1, 5 en 7 in ranking in de gehele
categorie hond qua value sales (bron: Nielsen Food, MAT
wk 24/2022) en worden door de Nederlandse consument
in zeer hoge mate gewaardeerd. Het Best for your Friend
Triocolor-concept is anno 2022 niet meer weg te denken uit
de Nederlandse supermarkt en heeft gezorgd voor structurele groei van de categorie dier.

The Meatlovers
Bavette heeft een grove structuur, is rijk van smaak en heeft
een prachtige vetmarmering. Door het vet blijft het vlees
mals en behoudt het zijn textuur. Bavette wordt uit de flank
gesneden en wordt verkregen van Amerikaanse runderen
die op grote open vlaktes leven en minimaal 120 dagen per
jaar graanvoer krijgen.

KOOPMANS APPELTAART EXTRA
DEEG
Dr. Oetker Nederland
De vertrouwde Koopmans appeltaartmix, maar dan met
25 procent extra deeg! Hierdoor is deze taartmix geschikt
voor grotere springvormen of gewoon als je een taart wilt
met extra veel deeg. Met circa twaalf taartpunten is er zeker
genoeg voor iedereen!

CHOCOLATE CHIPS

ANTA FLU HONEY LEMON

IGLO NEDERLAND

Dr. Oetker Nederland

Confiserie Napoleon

Groente-Idee

De Dr. Oetker Chocolate Chips zijn bakvast en geven een
lekkere intense chocoladesmaak en een verrassende bite
aan je bakmix. Ze zijn makkelijk te verwerken in bijvoorbeeld
koekjes, cake, muffins en brownies, maar natuurlijk ook
lekker op ijs!

De klassieke combinatie van honing en citroen bij heesheid of keelpijn is een succesvolle smaaktoevoeging in het
ANTA flu-assortiment en zorgt nog steeds voor groei en
additionele omzet in de categorie. Het product bevat een
vleugje menthol dat zorgt voor een frisse adem. Het bevat
enkel natuurlijke aroma’s en is gemaakt zonder kunstmatige
kleurstoffen.

Groente-Idee van Iglo is een mix van licht bereide vriesverse
groenten. Het concept bestaat inmiddels uit vier roerbakvarianten en twee ovenvarianten. Zo is er dus voor ieder wat
wils in het vriesverse groenteschap! De groentemixen zijn
makkelijk te gebruiken en doordat de mixen vriesvers zijn,
zijn ze makkelijk te portioneren en te bewaren.
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GROLSCH KRUIDIGE TRIPEL

FUZE TEA

Grolsche Bierbrouwerij Nederland

Coca-Cola Europacific Partners

De Grolsch Kruidige Tripel is gebrouwen met kardemom,
koriander en citroengras. De toevoeging van deze kruiden
geven de Grolsch Tripel een onderscheidend karakter en
een frisse smaak. De Grolsch Kruidige Tripel is winnaar van
de World Beer Award 2022: ‘Beste Belgian Style Tripel van
Nederland’.

Fuze Tea is een fusie van echte thee, fruit en kruiden. Het
wordt gemaakt van duurzaam ingekochte thee die is gecertificeerd door Rainforest Alliance. Door de geconcentreerde
infusie van theeblaadjes heeft het een natuurlijke smaak.
Fuze Tea won de award ‘Beste Introductie 2018’ en dit
succes is sindsdien flink doorgegaan.

Innova Klassiek

17

LAY’S MIXUPS® NATUREL &
LAY’S MIXUPS® PAPRIKA
PepsiCo
Je hoeft niet meer te kiezen, want Lay’s MixUps® biedt een
mix van vier vormpjes gecombineerd in één zak. Perfect om
te delen, voor ieder een favoriet. Verkrijgbaar in Naturel en
Paprika.

GROLSCH ZOMERBOK

THEUNISSE KOKOSBROOD ZERO

Grolsche Bierbrouwerij Nederland
Kristalheldere zomerbok is verfrissend bokbier, geïnspireerd op de authentieke receptuur van een Duitse Kristall
Weizenbock. Door de scherpe filtratie heeft dit tarwebier
een sprankelende helderheid gekregen. Daarnaast proef je
aroma’s van kruidnagel en fruit met een frisse, tintelende
afdronk. Winnaar World Beer Award 2022: ‘Beste Kristal
Weizen van Nederland’.

Theha
De makers van het enige echte kokosbrood uit Harderwijk,
bieden graag keuze. Het Theunisse Kokosbrood-assortiment
is breed en daarom kan vrijwel iedereen genieten van
heerlijk en makkelijk kokosbrood. Het ambachtelijke Theunisse Kokosbrood Zero bevat 0% toegevoegde suikers en
is vezelrijk, glutenvrij en zonder conserveermiddelen. Het
is daarmee een verantwoord broodbeleg voor een goede
start van de dag! Zonder concessies aan de structuur en de
smaak is Theunisse Kokosbrood Zero hét zoete broodbeleg
voor het hele gezin! Een echte aanwinst die waarde toevoegt
binnen het ontbijtassortiment.

DR. OETKER RISTORANTE
MARGHERITA
Dr. Oetker Nederland
Dr. Oetker Ristorante Margherita is een echte klassieker.
Deze smaakvolle pizza heeft een dunne, krokante bodem
en is de perfecte keuze voor een dagje zonder vlees. De
vega-pizza is rijkelijk belegd met Goudse kaas, mozzarella,
tomatensaus en basilicum. Deze smaakvariant heeft voor
on top-volume gezorgd in de categorie en groeit ieder jaar
met dubbele cijfers.

BIO FRUITCONSERVEN
Aarts Conserven

SWEET CHILLI SAUCE
50% MINDER SUIKER
Inproba

Onze Bio fruitconserven zijn 100% biologisch gecertificeerd
en bieden daarnaast de hoge kwaliteit en goede smaak waar
Aarts om bekend staat. Deze producten zijn uniek in het
vruchtenconservenschap en verkrijgbaar in vier varianten.

Deze heerlijk zoet-pittige chilisaus bevat 50 procent minder suiker, maar 100 procent smaak. Tevens draagt deze
chilisaus het topkeurmerk Rainforest Alliance Certified™. 100
procent van deze chilipepers wordt ingekocht van Rainforest
Alliance-gecertificeerde boerderijen.

BIOTODAY LINZEN-MAISWAFEL

T-BONE

JOHMA KIP-MANGOSALADE

de Smaakspecialist

The Meatlovers

Signature Foods Nederland

Deze BioToday Linzen-maiswafels zijn lekker op ieder moment van de dag en licht en knapperig van smaak! Ze zijn
biologisch, glutenvrij en ideaal als vervanger van brood of
crackers. De wafels zijn op basis van linzen en mais en zijn
een bron van eiwitten en vezels. Je kunt eindeloos variëren
met de topping, zowel zoet als hartig.

T-bone, de premium steak voor de echte vleesliefhebber. De
T-bone bestaat uit twee stukken vlees in één: de entrecote
en de ossenhaas. De twee stukken vlees worden gescheiden door een T-vormig bot, waardoor het een van de meest
hoogwaardige steaks is. Deze T-bone is afkomstig van
Amerikaans vee dat op de open vlaktes leeft.

De Johma kip-mangosalade is een fruitige salade op basis
van kip, stukjes mango en knapperige pistachenootjes. De
kip bevat een 1 ster Beter Leven. De kip-mangosalade is
lekker voor op brood of op de borrelplank. Succes gegarandeerd en na vier jaar nog steeds populair bij de consument!

FAIRTRADE ORIGINAL
KOKOSMELK 200 ML

HONING MET GEMBER
Melvita

Fairtrade Original

De winnaars
presenteren
zich in
Levensmiddelenkrant
week 43

Het kleine broertje van onze zeer succesvolle 400 ml kokosmelk in blik. Het kleine handige blikje speelt in op de toenemende vraag naar verpakkingen geschikt voor 1-2 persoons
huishoudens. De kokosmelk zit binnen 2 uur in het blik en dat
proef je. De kokosboeren in Sri Lanka ontvangen een eerlijke
prijs voor hun kokosnoten.

FAIRTRADE ORIGINAL
KOKOSOLIE 300 ML

De honing met gember geeft een unieke smaakcombinatie en
biedt tegelijkertijd het gemak van een veel gebruikt ingrediënt.
Het gebruik van gember past binnen een gezond voedingspatroon, de smaak en positieve effecten van gember maken het
tot een populair ingrediënt.

THAISE KRUIDENPASTA
MASSAMAN
Fairtrade Original

Fairtrade Original
Deze heerlijk geurende biologische kokosolie is koud
geperst (virgin), uitstekend geschikt voor wokken op hoge
temperaturen. De kokosboeren in Sri Lanka ontvangen een
eerlijke prijs voor hun kokosnoten.

Deze Massaman kruidenpasta is de vierde in de reeks van
Thaise curry kruidenpasta’s. Deze milde kruidenpasta heeft door zijn mix van warme specerijen en kruiden - de authentieke
smaak van de bekende Thaise curries. De kruidenpasta is
vegan en vrij van kunstmatige toevoegingen. De kruidenboeren
in Thailand ontvangen een eerlijke prijs voor hun ingrediënten.

