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Bevroren Fruit op een Stokje: 
terug naar transparantie

 door Leo Koomen 
   

 Hero Bevroren Fruit op een Stokje 
is eind maart 2013 gelanceerd, 
na een stevige periode van 
productontwikkeling. Marketing 
manager Yorick van Baarsel: 

‘De ontwikkeling van Bevroren Fruit op 
een Stokje heeft ons toch wel bijna een jaar 
gekost. Hero had geen enkele ervaring binnen 
ijs.’ De goede voorbereiding heeft echter wel 
zijn vruchten afgeworpen. 

 ‘De introductie past binnen de totale 
herpositionering van Hero. We zijn terug-
gegaan naar de oorspronkelijke producten 
van Hero: het conserveren, het gereedma-
ken van fruit om het langere tijd te kunnen 
bewaren, met zo veel mogelijk behoud van 
voedingswaarden. De herpositionering komt 
voort uit de veranderde houding van Hero en 
consumenten ten aanzien van ingrediënten. 
Steeds vaker heeft de consument het gevoel 

Met Bevroren 
Fruit op een Stokje 

heeft Hero zich 
op de markt voor 
ijs begeven. Geen 

makkelijke stap, 
maar door een 

goede propositie 
is het succes er 

gekomen: de retail 
heeft het fruitijs 

goed opgenomen.

   Marketing manager Yorick van 
Baarsel, junior brand manager 
Ferdy Pattiwael en senior brand 
manager Bob Valentijn. 
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bedrogen te worden, doordat er andere stof-
fen in een product zitten dan het etiket doet 
voorkomen. 
E-nummers, voedselschandalen en mis-
plaatste gezondheidsclaims.’ De meeste van 
die 
zaken gaan niet over Hero, maar de richting is 
duidelijk: terug naar meer pure producten. 

 Van Baarsel: ‘Bij sappen is het tegenwoor-
dig niet meer reëel om van mango-sinaas-
appelsap te spreken als er maar 1 procent 
mango in zit. Of bosbessensap met 90 procent 
appelsap. Dat is beslist niet transparant. De 
consument wil dat niet meer. Dus maken 
wij tegenwoordig weer bosbessensap van 
vooral bosbessen, wat eigenlijk niet zo gek is 
natuurlijk.’ 

 Hero Bevroren Fruit op een Stokje past 
heel goed in die lijn. ‘De bestaande fruitijsjes 
hebben een fruitgehalte van nog geen 20 pro-
cent. Onze appel/peer bevat 92 procent fruit. 
Helaas is 100 procent productietechnisch 

niet echt mogelijk. Ook zonder toevoeging 
van suiker is het voor ons niet goed mogelijk 
een ijsje te maken, want dan komt het niet 
los van de mal.’   Bevroren Fruit op een Stokje 
is geïntroduceerd in appel/peer en sinaasap-
pel. Dit jaar is daar de variant Rood Fruit aan 
toegevoegd. ‘In de campagne hebben we veel 
gebruik gemaakt van bloggers; we hebben on-
a� ankelijke foodschrijvers uitgenodigd, laten 
proeven en hun mening laten geven. Omdat 
we als kleinere leverancier een beperkt bud-
get hebben moest de campagne op een wat 
creatievere manier, vandaar.’ 

 ‘In de ijsmarkt ziet Hero eigenlijk maar één 
heel grote concurrent, en dat is Unilever. Voor 
retailers is het daarom wel interessant, omdat 
Hero een nieuw soort gebruikers naar de cate-
gorie trekt; de meer bewuste consument.’ 

 Het komend jaar gaat Hero de campagne 
vooral op festivals richten. Want in retail is de 
distributie nu goed op weg, maar in out-of-
home valt nog een groot terrein te bevechten. 
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