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 door Leo Koomen 

 ‘Havermout heeft de wind 
mee, het gebruik van 
havermout als ontbijt-
product neemt toe’, zegt 
Jelmer Bergsma, senior 

category manager bij PepsiCo. ‘Veel consu-
menten denken echter dat de bereiding van 
havermout een lastige, tijdrovende klus is. 
Om deze barrière weg te nemen zijn we begin 
2013 gestart met de ontwikkeling van Quaker 
Oats Express.’ 

 ‘Quaker Oats Express hebben we in één 
variant op de markt gebracht; twaalf handige 

Gezond, gemak, succes: 
Quaker Oats Express

portieverpakkingen in een doos, met een 
uiterst eenvoudige bereiding; het zakje is 
meteen een maatbeker voor de juiste hoe-
veelheid melk. Je kan hierdoor na slechts 
twee minuten bereidingstijd genieten van 
een gezond ontbijt met havermout. Dit is een 
pure vorm van gemak, het product is van 
dezelfde topkwaliteit havermout die we ook 
in grotere verpakkingen aanbieden’, aldus 
Thomas Spronk, brand manager bij PepsiCo. 

 Bergsma: ‘Met deze introductie voegen we 
waarde toe aan de categorie ontbijtgranen, 
onze handelspartners hebben Quaker Oats 
Express dan ook met open armen ontvangen, 
dat zagen we meteen al terug in de snelle 

De behoefte aan 
een gezond ontbijt 
heeft geleid tot een 
enorme stijging in de 
vraag naar havermout. 
Quaker speelt hier op 
in en geeft de 
categorie ontbijt-
granen een ferme im-
puls met hét 
gemaksproduct: 
Quaker Oats Express.

 Jim van Es, Thomas Spronk en 
Jelmer Bergsma. 
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opbouw van distributie en mooie rotaties.’ 
 ‘Om de vraag naar Quaker Oats Express te 

stimuleren, hebben we de introductie volop 
onder de aandacht van de consument en de 
shopper gebracht’, aldus Jim van Es, custo-
mer shopper manager. ‘Eind vorig jaar zijn 
we gestart om Quaker Oats Express onder 
de aandacht te brengen door middel van 
sampling op sportscholen en een intensieve 
campagne op televisie. Met sampling op de 
winkelvloer en confrontatie op een tweede 
locatie met impactvolle displays hebben 
we havermout bij veel nieuwe kopers in het 
mandje gekregen.’ 

 Het succes van Quaker Oats Express krijgt 

meteen vervolg door toevoeging van variatie 
in smaak en heeft ook een vervolg gekregen 
in de onlangs geïntroduceerde Quaker Haver-
moutrepen. 

Bergsma: ‘We zien een trend in havermout, 
de penetratie is toegenomen en met uitbrei-
ding van het assortiment zullen we nog meer 
shoppers gaan verleiden om havermout te 
kopen. In week 21 lanceren we twee nieuwe 
producten: Quaker Oats Express Kaneel 
en Quaker Oats Express Multigrain. Daar-
naast geven we met de onlangs geïntrodu-
ceerde Quaker Havermoutrepen ook het 
tussendoorsegment een gezonde boost met 
havermout.’ 
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