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WINNAAR CATEGORIE OLIËN EN VETTEN

van een margerijk product waar een 
forse ondersteuning bij zit, een zeer 
welkome aanvulling.’

Toekomst
De distributie is vrij snel op gang ge-
komen, want nagenoeg iedere 
retailer zag het belang van deze in-
novatie in het wikkelsegment. De 
distributie is dan ook vrij breed: bij 
elke grote supermarkt in het hele 
land is Becel Gold Wikkel te vinden, 
een distributiegraad van boven de 
80 procent. 

De vraag is wat de plannen voor de 
toekomst zijn met deze Becel Gold 
in een wikkel, want eigenlijk zou je 
dit product niet in een fl es kunnen 

Becel Gold Wikkel heeft een 
volle romige smaak en alle 
voordelen van Becel. Dus 
veel onverzadigde vetzu-
ren, Omega 3 (alfa-lino-

leenzuur ) en Omega 6 (linolzuur). 
Orfeo Hoeve, brandmanager Becel: 
‘Het bijzondere aan Becel Gold Wik-
kel is dat het product zowel een vol-
le romige smaak heeft, maar als eni-
ge het Groene Vinkje draagt van alle 
producten in het margarinewikkel-
schap (boter in pakjes). Dat komt 
omdat hier de verhouding tussen 
verzadigde en onverzadigde vetzu-
ren zo veel beter is dan bij de ande-
re producten.’

Becel zit met twee producten in 

het wikkelschap: voor vlees en jus 
en een ‘multipurpose’ wikkel, de 
Becel Gold in wikkel, die voor alle 
toepassingen in de keuken geschikt 
is, zowel voor koken als bakken en 
braden. 

De lijn Becel Gold is er in kuipjes 
voor op brood en nu dus ook deze 
nieuwe variant in een wikkel voor 
gebruik in de keuken. Een product 
dat zo veelzijdig is als roomboter: 
het is zeer geschikt om vlees, vis en 
gevogelte in te braden, om je groen-
te mee af te toppen en om een cake 
mee te bakken. 

De retail was behoorlijk enthousi-
ast over deze nieuwe introductie. 
Daan Huijnen, categorie-verant-

woordelijke Geelvetten en Sauzen: 
‘Dat komt vooral omdat het zeer lang 
geleden is dat er in het wikkelseg-
ment echt geïnnoveerd is. Alle inno-
vaties in margarines hebben jaren-
lang plaatsgevonden in het 
kuipjessegment, de smeerbare mar-
garines. Daarnaast zijn er veel verbe-
teringen geweest in het fl essenseg-
ment, het jongste segment in de 
categorie vetten, maar ook dat seg-
ment is toch al weer meer dan 10 jaar 
oud. Het wikkelsegment heeft meer-
dere jaren stilgestaan, zonder inno-
vaties of campagne-inspanningen, 
want alle aandacht ging jarenlang 
naar de vloeibare en smeerbare mar-
garines. Voor de retail is de komst 

stoppen. Door hem vloeibaarder te 
maken vervreemd je het product van 
zijn volle romige karakter. Huijnen: 
‘We trekken de ontwikkeling breder 
dan alleen Becel Gold in een wikkel. 
Dus ook in een kuip en vloeibaar. En 
hoewel we daar nog geen plannen 
voor hebben, willen we daar wel 
continu naar blijven kijken. Het eer-
lijke antwoord is dat we het voorlo-
pig niet zullen doen, omdat het pro-
ductietechnisch moeilijk is. We 
werken er aan, maar we willen er 
nog geen einddatum aan verbinden.’ 
Hoeve: ‘Maar Gold is wel het plat-
form dat we verder willen uitbou-
wen: lekker en gezond. Dat is dé fo-
cus voor margarine binnen Unilever.’

Becel Gold: 
eindelijk weer 
innovatie in het 
wikkelschap
Jarenlang ging alle 
aandacht in 
margarines uit naar 
de smeerbare en 
vloeibare segment-
en in kuipjes en 
fl essen. Het wik-
kelschap was een 
low-interest seg-
ment. Dat Unilever 
daar nu met Becel 
Gold Wikkel fl ink in 
investeert komt dan 
ook als geroepen. 
De retail omarmt 
het product en 
beloont de inspan-
ningen met een 
Wheel of Retail.
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