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WINNAAR CATEGORIE DIEPVRIESSNACKS

goed de waarde van een lekkere kro-
ket die je in de oven kunt bereiden, 
dus zonder frituurpan.’ De kracht 
van Kwekkeboom Oven is dan ook 
dat je geen frituurpan hoeft te 
gebruiken. ‘90 procent van de 
Nederlanders eet hartige snacks, 
maar Nederlanders zijn steeds min-
der dol op frituren. De frituurpan 
staat nog maar in tweederde van de 
huishoudens en in slechts een derde 
van de huishoudens wordt hij regel-
matig gebruikt. Dat aandeel neemt 
verder af. De meeste diepvriessnacks 
zijn gericht op huishoudens met een 
friteuse, maar de liefh ebbersgroep is 
veel groter. Kwekkeboom Oven is nu 
de oplossing voor de huishoudens 
zonder friteuse, of voor de groep die 

In het najaar van 2014 introdu-
ceerde New Forrest de range 
Kwekkeboom Oven, hartige 
snacks die in de oven kunnen 
worden bereid. Marco van der 

Laan, commercieel directeur van 
New Forrest: ‘De bestaande hartige 
snacks uit de oven kenden altijd het 
probleem dat ze niet zo krokant zijn 
als de snacks uit de frituur. En dat is 
juist de key-factor in deze innovatie: 
de krokantheid is optimaal.’ De slo-
gan achter de Oven-range luidt dan 
ook: ‘Knap krokant van Kwekke-
boom’. 

New Forrest heeft een exclusieve 
licentie op de productiemethode, 
zodat Kwekkeboom Oven niet zo 
maar zal kunnen worden gekopi-

eerd. Het bedrijf heeft een paar jaar 
aan de ontwikkeling gewerkt. Er zijn 
fl ink wat testfases aan voorafgegaan 
voordat de ovensnacks de gewenste 
kwaliteit hadden bereikt. 

Kroket
Kwekkeboom Oven is een range van 
acht verschillende producten. Zeven 
van de acht vallen in het segment 
minisnacks: bitterballen, kaashap-
jes, vier varianten kiphapjes en een 
gemixte variant. De achtste variant 
is de ovenkroket. Van der Laan: ‘De 
kroket was eigenlijk ingepland voor 
een latere introductie, maar omdat 
de kroket zo’n belangrijke snack is 
hebben we er toch niet meer mee 
willen wachten 

en zijn ze gelijk met de minisnacks 
op de markt gebracht.’

Kwekkeboom Oven is gepositio-
neerd in het premiumsegment. Van 
der Laan: ‘Dat is eigenlijk het enige 
commentaar dat we kregen bij de 
introductie: gaat dit premium-
prijspeil wel werken? Maar de retail 
was direct zeer enthousiast over de 
smaak en de krokantheid. Nu zijn we 
driekwart jaar verder en kunnen we 
stellen dat het absoluut een succes 
is. Veel groter zelfs dan we vooraf 
verwacht hadden. De prijs blijkt juist 
absoluut geen barrière te zijn. We 
zien dat door alle kopersgroepen 
heen het product omarmd wordt, 
ook door huishoudens met lagere 
inkomens. Blijkbaar ziet men heel 

de friteuse niet graag gebruikt.’ 
Van de kopers van Kwekkeboom 

Oven is 21 procent nieuw voor de 
categorie diepvriessnacks en die 
kopers zijn ook nog eens goed voor 
44 procent van het volume. Pure 
winst voor de categorie dus.

De retail heeft Kwekkeboom Oven 
inmiddels breed opgenomen. De 
gewogen distributie ligt nu op 
76 procent. Hardlopers zijn ook hier 
de bitterballen, kroketten, kaashap-
jes en de mix. 

New Forrest biedt sinds week 20 
een uitbreiding van de range in 
maaltijdsnacks: Kalfsvlees Croquet-
ten, Kip Sticks, Bami Schijf en Kaas 
Grande, met daarnaast nog twee 
nieuwe minisnacks.

Kwekkeboom Oven 
vergroot de gebruikersgroep
Kwekkeboom Oven - echt 
krokante snacks uit de 
oven - blijkt een groot 
succes. Ook de huishoudens 
die liever niet zelf frituren 
kunnen nu genieten van een 
geslaagde bitterbal, kroket of 
andere snack. New Forrest 
heeft hiermee de gebruikers-
groep van diepvriessnacks fl ink 
vergroot.
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