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De zoete aardappel is eigenlijk geen 
familie van de aardappel. Het is 
een knolgewas, afkomstig uit 
Amerika. Hij wordt wereldwijd 
veel geteeld en staat zelfs in de 

top 10 van meest verbouwde gewassen. Voor-
al in de gebieden rond de evenaar is de zoete 
aardappel erg populair. 

Peter Kok, senior trademarketeer bij Aviko: 
‘Wij kennen hem mogelijk uit de Surinaamse 
keuken, al zijn er wel verschillende varianten. In 
Nederland is hij vooral bekend onder allochto-
nen, maar in de agf-assortimenten van retailers 
begint hij steeds vaker op te duiken en ook in 
foodservice en horeca wordt de zoete aardappel 
steeds meer gebruikt. Dus konden we bij Aviko 
niet achterblijven. Bij deze groeiende belangstel-
ling is het goed dat we ook een bewerkt product 
met de zoete aardappel opnemen, om zo de con-

sument een stuk gemak te kunnen bieden.’
De zoete aardappel was tot deze introductie 

nog niet in het schap met aardappelproducten 
aanwezig. Kok: ‘De zoete aardappel van de 
agf-afdeling is iets lastiger te bewerken dan de 
gewone aardappel. Hij is wat harder, en iets las-
tiger te schillen. Nederlanders zullen hem niet 
zo gauw in een maaltijd opnemen, hoewel je 
hem bijvoorbeeld wel gewoon kunt koken of er 
puree van kunt maken.’

Aviko brengt daarom in 2014 de Zoete Aard-
appel als innovatie in de diepvries. Innovatie is 
goed voor de dynamiek in het schap en consu-
menten zijn altijd op zoek naar variatie. Aviko 
Zoete Aardappel is daarin een welkome aanvul-
ling op het aanbod in aardappelproducten. Je 
kunt hem heel goed als vervanger voor aardap-
pel gebruiken. Het is een product met veel goe-
de voedingsstoff en, waaronder beta-caroteen. 

Aviko Zoete Aardappel is er in twee varian-
ten: in blokjes en in frites. Kok: ‘We zijn er 
voorzichtig mee begonnen. Het is nog een 
nieuw product, de consument moet de zoete 
aardappel nog ontdekken.’ De frites en de blok-
jes zijn beide te bereiden in de oven, in de koe-
kenpan en in de friteuse. Ze doen het goed in 
eenpansgerechten, in ovenschotels of bij de 
maaltijd. ‘Maar Aviko Zoete Aardappel kun je 
bijvoorbeeld ook heel goed met poedersuiker 
eten. Dat geeft een heel andere beleving, waar-
bij je het meer eet zoals poff ertjes. Om de be-
kendheid te vergroten hebben de zoeteaardap-
pelproducten een prominente plek gekregen in 
de activiteiten rondom de Aviko Kookweek, 
onze nieuwe promotiecampagne.’ 

‘Door de wat hogere kiloprijs dan gewone 
aardappelen ligt het voor de hand dat groe-
pen met een hoger gemiddeld inkomen zo’n 

nieuw product eerder uitproberen. Daarnaast 
merken we dat vooral allochtonen de zoete 
aardappel kennen en dan ook zeer worden 
aangesproken door deze nieuwe lijn van 
Aviko.’ 

De retail heeft enthousiast gereageerd op 
de introductie van Aviko Zoete Aardappel, 
omdat ook deze de toename in de consump-
tie van zoete aardappelen ziet en de kans her-
kent die dit biedt. Het product biedt dan ook 
een flinke meerwaarde voor de categorie. De 
distributie zit rond de 70 procent, voor beide 
varianten, waarbij de blokjes iets beter pres-
teren, doordat ze wat meer toepassingsmo-
gelijkheden hebben. Uitbreiding van de ran-
ge ligt nog niet in het verschiet. Aviko wil 
eerst verder groeien met deze varianten. En 
dat betekent allereerst nog meer bekendheid 
genereren. Maar de groeipotentie is er zeker.

Aviko Zoete Aardappel: 
groeipotentie voor de diepvries
Met de introductie van Aviko Zoete 
Aardappel speelt de producent in 
op de groeiende belangstelling voor 
deze verre neef van de gewone 
aardappel. Met Zoete Aardappel 
Frites en Zoete Aardappel Blokjes 
heeft de diepvries er twee 
succesnummers met meerwaarde 
bij. En met een verder groeiende 
bekendheid komt ook het 
groeipotentieel in beeld.
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