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Levensmiddelenkrant

Vakprijs onderscheidt de ‘klassiekers’

Levensmiddelenkrant presenteert
genomineerden Innova Klassiek
Wie worden de
winnaars van de
Innova Klassiek
2017-2021?

Verkiezing | door Lisa van der Linden

NIEUWVEEN - Levensmiddelenkrant presenteert op deze
en de volgende pagina’s de nominaties voor de Innova
Klassiek 2017-2021.

Hoe worden de winnaars gekozen?
Fabrikanten zijn continu bezig met het vernieuwen van producten en het op de markt
brengen van innovaties. Welke van al deze geïntroduceerde producten overleefden de tand
des tijds? Levensmiddelenkrant meet in de Innova Klassiek welke producten na vier jaar nog
steeds succesvol zijn. Ieder jaar wordt de prijs toegekend aan fabrikanten die met hun product
nog altijd goed scoren. Hierbij geldt: het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.
In 2017 is er een aantal innovaties gedaan die eruit sprongen en een meerwaarde hebben
voor de branche. De partijen achter deze producten zijn de afgelopen weken door Levensmiddelenkrant geïnformeerd over de komende verkiezing.
Op deze en de drie volgende pagina’s presenteren wij u de genomineerden producten die
kans maken op de titel Innova Klassiek 2017-2021.

ANTA FLU HONEY LEMON
MENTHOL

Categorymanagers, inkopers en gerenommeerde ondernemers van Nederlandse supermarktorganisaties geven hun oordeel over alle producten die in 2017 in de supermarkten
geïntroduceerd zijn en nu nog altijd succesvol in het schap staan. De deelnemers geven per
product beoordelingen en een uitleg op de volgende drie criteria:
- Niet meer weg te denken uit het schap
- Omzet/rendement
- Ondersteuning vanuit de fabrikant in de media en op de winkelvloer.
Hierbij telt het eerste criterium het zwaarst mee. Alleen producten met een gemiddelde van
het cijfer 7 of hoger mogen zich winnaar van de Innova Klassiek 2017-2021 noemen.

LENOR ALL IN 1 PODS
Procter & Gamble

Confiserie Napoleon
Anta Flu Honey Lemon Menthol zijn keelpastilles met
honing/citroen/mentholsmaak. Deze oer-Hollandse keelpastille verzorgt de keel en verfrist de adem. Met menthol voor
een frisse adem, natuurlijke aroma’s, glutenvrij, vegetarisch
en zonder kunstmatige kleurstoffen. Daarbij individueel
verpakt, dus gemakkelijk mee te nemen.

FROZEN COCKTAILS
MET 5% ALCOHOL
24 ICE
24 ICE heeft in 2017 de Frozen Cocktails met 5% alcohol
op de markt gebracht. De ijsjes worden vloeibaar opgeslagen en vervolgens getransporteerd en verkocht. De klant
vriest vervolgens zelf de producten in. De Frozen Cocktails
met 5% alcohol zijn verkrijgbaar in de smaken: Mojito,
Limoncello, Vodka Energy, Strawberry Daiqiuiri, Gin & Tonic,
Flügel en Malibu Watermelon Mojito. De ijsjes zijn verkrijgbaar bij Vomar, Jumbo, DekaMarkt, Poiesz, Hoogvliet, Jan
Linders, Deen, Makro, Mitra en Picnic.

DR. OETKER
BIG AMERICANS XL
Dr. Oetker

Lenor All in 1 pods zorgen voor een onweerstaanbare ervaring:
1. Reinigt
2. Verfrist
3. Verzacht
4. Biedt kleurbescherming
5. En vezelverzorging.
Lenor pods zijn verkrijgbaar in verschillende geuren, zoals
Gouden Orchidee. Deze wasmiddelcapsules zijn voorzien van
een verleidelijk vleugje heerlijk vanille dat verkwikt en kalmeert.
Door het mengsel van mimosa, honing, akkoorden van roos en
romige perzik biedt Lenor Gouden Orchidee een ongelooflijk
verrijkende en luxueuze ervaring. Lenor Gouden Orchidee wasmiddel is gecreëerd om in perfecte harmonie samen te werken
met Lenor Gouden Orchidee wasverzachter en Lenor Gouden
Orchidee geurboosters. Ze zijn elk betoverend op zichzelf... en
onweerstaanbaar samen.

DUVEL TRIPEL HOP
Duvel Moortgat

Dr. Oetker Big Americans XL Double Pepperoni is een Big
Americans pizza, maar dan extra large! Deze salamipizza
heeft de bekende Amerikaanse dikke, luchtige bodem en is
rijkelijk belegd met pepperoni-salami, spicy ketchup en extra
veel kaas. De pizza is perfect om te delen tijdens een gezellige avond met vrienden of voor de hongerige shopper.
Big Americans XL is in 2017 geïntroduceerd en is nog
altijd een groot succes en verrijking in het schap. Een mooie
range met hoge kassa-aanslag en al jaren groeiende volumes.
Ook in 2021 innoveert Dr. Oetker op de Big Americans
XL range met een nieuwe variant: Big Americans XL Triple
Meat! Royaal belegd met pepperoni-salami, hamreepjes en
gehakt voor de echte vleesliefhebbers.

ZONNATURA AMANDEL
DRINK ONGEZOET
Wessanen

In 2017 werd Duvel Tripel Hop in Nederlandse supermarkten
geïntroduceerd. Het bier heeft zich inmiddels bewezen: het is
nummer één in omzetrotatie binnen hoppig blond! Het product
is ontstaan vanuit een smaakverkiezing onder 5.000 Duvelfans, waarbij diverse Tripel Hop-soorten geproefd werden.

Heerlijke ongezoete amandel drink. Deze 100% plantaardige en biologische dorstlesser is suikervrij, lactosevrij
én glutenvrij. De frisse en subtiele smaak van amandel is
perfect te combineren met je ontbijtgranen, in je smoothie of
in een lekker kopje koffie. Geschikt voor ieder moment van
de dag!
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FAIRTRADE KOKOSMELK 200 ML

GLORIX TOILETBLOKKEN

Fairtrade Original

Unilever

De kokosnoten voor deze rijke kokosmelk worden in Sri Lanka
met de hand geplukt. Een kleine fabriek perst de noten tot een
romige kokosmelk. Binnen twee uur zit de melk in blik.
De boeren ontvangen naast een eerlijke prijs ook een Fairtrade
premie voor hun kokosnoten.

De Glorix toiletblokken geven elke spoelbeurt de kracht van
Glorix, tot wel 300 spoelbeurten lang! Maakt het toilet snel,
gemakkelijk fris en hygiënisch schoon. Het reinigende schuim
met anti-kalkwerking houdt je toilet lang fris en zorgt bovendien
voor glans en een hygiënische reiniging. Zo ben je er zeker van
dat de toiletruimte altijd glanzed schoon is en heerlijk fris ruikt.
Maakt met elke spoelbeurt het toilet schoon en zorgt voor een
glanzend eindresultaat voor een langdurig fris toilet. De hanger
is bovendien 100% recyclebaar.
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CHEESEPOP GEPOFTE
GOUDA KAAS
Cheesepop Food Group

WICKY ZONDER SUIKER

Cheesepop is het enige 100% kaasbolletje dat door het
unieke poffen verrassend luchtig en knapperig is. Je blijft
ervan eten. Lekker uit het vuistje bij de borrel... of om in
de keuken mee te variëren, bijvoorbeeld als topping op je
salade, carpaccio of als crouton in je soep.
Verkrijgbaar in verschillende lekkere kaassoorten, zoals
Gouda, Cheddar en Geit. Voor elk wat wils en in een handomdraai op tafel.
Cheesepop, 100% kaas, verrassend knapperig!

Refresco Benelux
Wicky is het bekendste merk binnen drinkpakjes voor kinderen.
Steeds meer ouders en kinderen hebben behoefte aan de
heerlijke smaak van Wicky, maar dan met minder of zelfs helemaal géén suiker. Daarom introduceerden we Wicky Zonder
Suiker in de bekende Wicky-smaken Fruit, Framboos, Aardbei
en Appel, maar dan met 0% suiker. Wicky Zonder Suiker bleek
een schot in de roos; het is nog altijd super succesvol en brengt
waarde in het kids-schap! Inmiddels zijn de verschillende varianten óók verkrijgbaar in een 1,5 L grootverpakking. Handig voor
thuis of in een navulbeker voor onderweg.
Wicky Zonder Suiker: klinkt goed, smaakt goed!

Nu ook verkrijgbaar: Het Glorix Aroma Lux toiletblok. Zorgt
voor 24/7 een frisse geur en actieve werking tegen onaangename luchtjes dankzij de sterk geconcentreerde parfumolie!

AVIKO SKINNY FRIES
Aviko

BIOTODAY HUMMUSCHIPS
SWEET CHILLI
De Smaakspecialist

De Aviko Skinny Fries zijn een eigenzinnig frietje in het assortiment van Aviko. Het is het allerdunste frietje van Aviko en dat
maakt ze extra krokant. De frietjes zijn te bereiden in de friteuse,
oven en airfryer. Welke kookweekdag je ook hebt, van Snackdag tot Uitgebreid Koken-dag, met deze frietjes zet je keer op
keer een feestmaaltijd op tafel!

PATURAIN VERSE KAAS KNOFLOOK
& FIJNE KRUIDEN 230 GR.

De BioToday Hummuschips sweet chili zijn gemaakt van 40
procent peulvruchten, zonder kunstmatige toevoegingen. De
perfecte biologische chips voor elk snackmoment!

HG HAARONTSTOPPER
HG International

Savencia Fromage & Dairy Benelux
Waar Paturain is, proef je de zomer, ruik je de lavendel, hoor je
de krekels. De heerlijke fijne kruiden in combinatie met de zachte
roomkaas - met één hap waan je je weer in de Provence. Met de
Paturain 230 gr. voegt Paturain een extra grote Paturain-kuip een Family Pack - toe aan haar assortiment. Met de Family Pack
kun je met familie of vrienden heerlijk genieten van Paturain bij
borrel, barbecue of gewoon tijdens een gezellig avondje in huis.
Paturain da’s pas fijn!

Unieke ontstopper op basis van een tweecomponententechnologie versterkt met kaliumhydroxide. Speciaal ontwikkeld voor
het oplossen van verstoppingen in de badkamer, die worden
veroorzaakt door haren. Geïntroduceerd in 2017 en inmiddels
een van de best roterende producten van HG. Het product
staat YTD in de top 10 van best roterende producten van de
specialty cleaners.

KATJA FRUIT VLINDERS
Katja
Met de vrolijke Katja Fruit Vlinders is het altijd lente. Elke vlinder
is gemaakt met drie verschillende fruitsmaken van echt fruitsap.
En dat proef je! Op deze vlinders vind je een unieke combinatie
van zachte foam en frisse fruitgum. Gemaakt met natuurlijke
kleur- en smaakstoffen én 100 procent veggie. Sinds 2017
zijn Fruit Vlinders een vast gezicht in de Katja-snoeprange en
blijft het merk aandeel winnen in de categorie.”

HEINEKEN 0.0

WHOLE EARTH PINDAKAAS

Heineken

Wessanen

Heineken® 0.0 is een verfrissend biertje zonder alcohol,
gebrouwen met een uniek recept voor een uitgesproken
smaakbalans. Met Heineken® 0.0 is alcoholvrij bier drinken op
de kaart gezet. Vier jaar na dato blijft het merk met verpakkingsinnovaties de categoriegroei drijven en blijft het merk aandeel
winnen binnen de categorie.

Boordevol pinda’s. Bron van eiwitten en vezels. Zonder
toegevoegde ‘nasties’. Whole Earth peanut butter is de lekkerste brandstof uit de natuur in een pot. Crunchy Pindakaas
bestaat voor 97 procent uit pinda’s en heeft een lekkere,
crunchy smaak door de grote stukken pinda’s. Smooth Pindakaas is een heerlijk rijke pindakaas, bevat 96% pinda’s,
zonder stukjes en lekker smeuïg.

16

2017-2021

Innova Klassiek

Levensmiddelenkrant

KOOPMANS BANANENBROOD

SUIKERREDUCTIE OP LIPTON
ICE TEA SPARKLING

Dr. Oetker

Unilever

Bananenbrood is een heerlijk en verantwoord tussendoortje.
Met de Koopmans Bananenbrood bakmix maak je eenvoudig een heerlijke cake met minder suiker en een heerlijke
smaak. In de mix zijn de suikers deels vervangen door vezels
van de cichoreiwortel. De cake heeft hierdoor een lichtzoete
smaak en is een bron van vezels. Vergeleken met onze Fijne
cake bevat Bananenbrood veel minder suiker, hierdoor is
Bananenbrood een verantwoorder tussendoortje. Voeg een
handje noten of chocolade toe aan het beslag en geniet extra
van een plakje cake. Of is het brood? Cake of brood, het
is een heerlijk tussendoortje en een uniek item binnen het
bakschap!

Al jaren lang werkt Lipton Ice Tea aan haar portfolio om
lekkere, verfrissende en verantwoorde keuzes te bieden
binnen de frisdrankcategorie. In respectievelijk 2012
en in 2015 waren zowel Lipton Ice Tea Green als Black
Stills al laag in calorieën. Lipton Ice Tea Sparkling kon
hier natuurlijk niet in achterblijven en na 3 jaar consumentenonderzoek en productontwikkeling is een winnend
en door een consument favoriet recept naar voren gekomen met maar 4,5 gr suiker per 100 ml (-45% t.o.v. de
vorige variant), wat op dat moment leidde tot 50% minder
suiker in vergelijking met andere suikerhoudende frisdranken. Een gewaagde
stap, gezien dit op dat moment het
grootste aandeel van het portfolio was.
Met deze stap werd het volledige Lipton
Ice Tea portfolio laag in calorieën en
bespaarden wij jaarlijks in de Benelux
800 miljoen suikerklontjes. Tot op de
dag van vandaag werkt Lipton aan
haar portfolio en blijft het Lipton Sparkling assortiment een favoriet van de
consument!

BAKMIX

BAREBELLS PROTEÏNEREPEN
D-drinks
100% Barebellicious en inmiddels verkrijgbaar in 7 ongelofelijk lekkere smaken. De range proteïnerepen van Barebells
is verbazingwekkend lekker van smaak en textuur en geschikt
voor zowel de sporter en als tussendoortje. Alle repen bevatten
20 gram proteïne, minder dan 2 gram suiker en zijn vrij van
palmolie. Een merk dat nooit compromissen sluit wanneer het
gaat om smaak!

BIOTODAY
EDELGISTVLOKKEN
De Smaakspecialist
Edelgistvlokken geven een hartige kaasachtige smaak aan
gerechten en zijn rijk aan plantaardige eiwitten. Om die
reden zijn ze een geliefd plantaardig alternatief voor (strooi)
kaas onder veganisten/vegetariërs. Het product kan koud en
warm worden gegeten en geeft pasta’s, salades, en rijstgerechten een hartige smaak.

AVIKO SUPERCRUNCH
AIRFRYER DIKKE FRIET
Aviko
SuperCrunch is de meest crunchy friet van Aviko. Binnen de
range heeft Aviko drie airfryer-varianten: Dunne Friet, Pommes Frites en Dikke Friet. Airfryer Dikke Friet is speciaal
ontwikkeld voor iedereen die houdt van knapperige dikke
friet uit de airfryer. Ook na bereiding blijft deze extra lang
krokant. Door de dikke snijmaat blijft de volle aardappelsmaak behouden en dat proef je.

ANDRÉLON ZILVER CARE
Unilever

BIOTODAY LINZENCHIPS
ZEEZOUT
De Smaakspecialist

Andrélon Zilver Care is inmiddels een klassieker, die niet meer
weg te denken is uit de Nederlandse badkamers. Dit product
met een unieke positionering voor dames met grijs en blond
haar, speelt goed in op demografische trends qua vergrijzing.
Het product heeft met een bovengemiddelde prijs veel incrementele waarde en groei toegevoegd aan de haircategorie.

De BioToday Linzenchips zeezout zijn gemaakt van 40
procent peulvruchten, zonder kunstmatige toevoegingen. De
perfecte biologische chips voor elk snackmoment!

VIVERA PLANTAARDIGE
SHOARMA
Vivera
De plantaardige shoarma van Vivera is nauwelijks van het
origineel te onderscheiden. De lekkere bite en heerlijke kruiding maken het een lekker product dat toegankelijk is voor
iedereen. Vorig jaar waardeerden consumenten dit product
met een 9,5. Al vier jaar lang een topper om trots op te zijn!

ALMHOF GRIEKSE STIJL
Müller
Almhof Griekse stijl yoghurt speelt in op de trend bewust
genieten. De yoghurt is zacht en romig. Lekker mild van smaak
en geïnspireerd op traditioneel Griekse receptuur. Deze is
verkrijgbaar in een 0 procent en een 10 procent vet-variant.
Heerlijk om zo van te genieten, óf de perfecte basis om mee te
variëren met bijvoorbeeld honing en walnoten.

ZONNATURA HAZELNOOT
RIJST DRINK

GRAND’ITALIA PASTA PESTO
BASILICO

Wessanen

GranFood

Zonnatura Hazelnoot Rijst Drink is een lekkere en doordrinkbare drank dankzij de combinatie van biologische hazelnoten
en rijst. Bij het proces waar drank van rijst wordt gemaakt,
komen van nature aanwezige suikers vrij. Hierdoor heeft het
een natuurlijke lichtzoete, romige smaak. 100 procent biologisch & plantaardig.

Grand’Italia Pasta Pesto Basilico werd in 2017 aan de range
Pasta Pesto toegevoegd en is sindsdien gegroeid naar bijna
een half miljoen verkochte potjes per jaar. Deze pesto is
gemaakt volgens authentiek recept, met 100 procent verse
basilicum en de Italiaanse harde kazen Grana Padano DOP en
Pecorino Romano DOP.
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APPELSIENTJE MULTIVITAMIENTJE
Riedel

HARIBO FAVORITOS/
SWEET MIX
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OLVARIT KNIJPZAKJES
Nutricia Nederland

Haribo
Appelsientje MultiVitamine is een heerlijke verfrissende fruitdrink met maar liefst twaalf toegevoegde vitaminen. En nu ook
met toegevoegd vitamine D! De Appelsientje MultiVitamine is
verkrijgbaar bij onder andere Jumbo, Coop, Deen, Dirk, Deka,
Plus, Poeisz en Spar.

Snoep is er om te delen, vooral op kleine alledaagse momenten met elkaar, hier speelt Haribo al jaren op in. In 2017 lanceerde Haribo Favoritos en dit is Sweet Mix geworden. Deze
heeft een unieke plek in het aanbod door licht gesuikerde
stukken met een zachte textuur. Al vanaf de start waardeert
de shopper Favoritos in haar opvallende verpakking.

ROBIJN COLLECTIONS
PARADISE SECRET

EUROMA ORIGINAL SPICES
ZWOLSCHE STOOF

Unilever

Euroma

Met Robijn Collections Paradise Secret Wasmiddel en Wasverzachter waan je je even in een paradijselijke omgeving.
Deze botanische editie bevat een luxe parfum, waardoor je
bij iedere wasbeurt een vleugje paradijs ervaart. De combinatie van de twee producten zorgt voor een nog intensere
geur. Daarnaast blijven kleuren beter beschermd waardoor
je kleding nog langer mooi blijft.

In Nederland stoven we al eeuwen ons vlees. Het is de
perfecte manier om vlees heerlijk mals te maken zonder
ingewikkelde recepten. Deze krachtige, volle melange kenmerkt zich door ingrediënten zoals kruidnagel en anijszaad.
De melange vormt de basis voor een lekkere hachee of
ander stoofgerecht.

Olvarit knijpzakjes zitten boordevol fruit! Ideaal als gezond
tussendoortje voor kindjes vanaf 6 maanden en handig,
omdat kindjes de knijpzakjes al op jonge leeftijd zelf vast kunnen houden. Bij Olvarit speelt altijd één soort fruit of groente
de hoofdrol. Zo hebben onze knijpzakjes altijd een duidelijk
herkenbare fruitsmaak. Dat is goed voor de smaakherkenning
van de kleintjes en helpt bij het ontwikkelen van de acceptatie
van verschillende smaken fruit en groenten. De knijpzakjes van
Olvarit bevatten net als de overige producten van Olvarit alleen
maar natuurlijke en pure ingrediënten.

BELVOIR GINGER CORDIAL
D-drinks
De Belvoir dranken worden al bijna 40 jaar gemaakt op de
gelijknamige Belvoir farm, gelegen op het pittoreske Engelse
platteland van Leicestershire. De smaakvolle siropen en frisdranken worden nog steeds op deze traditionele wijze gemaakt
zonder kunstmatige zoetstoffen, kleurstoffen, smaakstoffen of
conserveermiddelen. De Belvoir Ginger Cordial is een 100%
natuurlijke siroop volgens traditioneel familierecept gemaakt
met vers gesneden gember en geperst gembersap voor een
pittige smaaksensatie.

KOOPMANS PANNENKOEKEN
GLUTENVRIJ
Dr. Oetker

EUROMA ORIGINAL SPICES
FUNGHI TRIFOLATI

Koopmans Glutenvrije Pannenkoeken zijn de perfecte oplossing voor iedereen die glutenvrij eet. Met een pak Koopmans
pannenkoekenmix bak je ongeveer 12 pannenkoeken en
geniet je met het hele gezin van een heerlijke traktatie. Voeg zelf
melk en eieren toe en bak een flinke stapel pannenkoeken als
ontbijt, lunch of diner. Met een pak Koopmans Pannenkoeken
kun je eindeloos variëren en daarmee blijft dit nog steeds een
topper binnen het pannenkoekenschap. Deze pannenkoekenmix voldoet aan alle eisen van de AOECS norm en is hierdoor
geschikt voor mensen met coeliakie

Euroma
Funghi Trifolati - champignons op zijn Italiaans - is een heerlijke manier om champignons te bereiden. Trifolare is een
bereidingswijze waarbij de ingrediënten worden gesauteerd
met peterselie. We hebben er rozemarijn en salie aan toegevoegd, voor een iets kruidigere en rijkere smaak. Ui zorgt
voor een zoete noot en tomaat maakt deze melange iets
hartig en de zwarte peper zorgt voor wat pit.

DE WINNAARS VAN DE
INNOVA KLASSIEK
WORDEN IN WEEK 43
GEPRESENTEERD.
KOOPMANS ZELFRIJZEND
AMANDELBAKMEEL
Dr. Oetker
Koopmans Zelfrijzend Amandelbakmeel is een glutenvrije bakmeel waarmee je de lekkerste taarten, cakes en koekjes bakt.
Voeg zelf boter, suiker en eieren toe en maak een amandelcake
met luchtige structuur en een heerlijke zoete smaak. Koopmans
Zelfrijzend Amandelbakmeel heeft een glutenvrij keurmerk en
voldoet aan de AOECS norm. Dit keurmerk geeft aan dat het
product volledig glutenvrij is en veilig te gebruiken voor mensen
met glutenintolerantie. De luchtdichte verpakking voorkomt
kruisbesmetting en zorgt ervoor dat je onbezorgd geniet van
een zelfgemaakte glutenvrije traktatie.

TOM KHA KRUIDENPASTA
VOOR SOEP
Fairtrade Original
De kruiden voor deze kruidenpasta worden verbouwd in de
provincie Sisaket, Thailand. De Tom Kha pasta wordt vervolgens in Pathum Thani bereid en verpakt. De kruidenboeren
krijgen naast een eerlijke prijs ook een Fairtrade premie
voor hun ingrediënten. Deze plantaardige kruidenpasta bevat
geen kunstmatige toevoegingen.

PRÉSIDENT MINI BRIE

COOLBEST BLUEBERRY BREEZE

Lactalis

Riedel

Geniet van al het goede dat de brie van Président te bieden
heeft, maar dan in miniformaat: heerlijk romig, zacht in de mond
en vol van smaak. Ideaal voor op het kaasplankje, bij de borrel
en bij ontspannende tv-momenten.

CoolBest Blueberry Breeze wordt gemaakt van blauwe bessen
uit Noord-Amerika. Daar rijpen ze 4 tot 6 weken in de open uitgestrekte velden, totdat ze die volle zacht-zoete smaak hebben.
Daarna worden ze met de hand geplukt. Van plukken tot in de
supermarkt blijft CoolBest continue gekoeld. Zo blijven smaak
en voedingsstoffen optimaal behouden!

