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WINNAAR CATEGORIE BABYVOEDING

WINNAAR CATEGORIE ZUIVEL

ducten introduceren die aansluiten 
op de Nederlandse en Belgische 
markt. Maar we werken er wel hard 
aan om nieuwe kopers naar de cate-
gorie te trekken. We zien Ella’s Kit-
chen vooral voor de young green 
ones, de ouders die heel graag zelf 
voor hun kindje willen koken, maar 
daar niet altijd tijd voor hebben. 
Juist die groep willen we dit alterna-
tief bieden, omdat ze wat wantrou-
wig staan ten opzichte van de tradi-
tionele babyvoeding. We willen het 

Camps Food is een distribu-
tieonderneming die de re-
tailers in de Benelux bele-
ve r t  m e t  s t e r ke , 
vernieuwende producten. 

Het gaat vooral om merken met een 
visie, in veel categorieën het gezon-
dere, bewustere alternatief. In het 
portfolio zitten onder andere veel 
Engelse merken.  

Ella’s Kitchen is een biologisch 
babyvoedingmerk. Het zijn lekkere, 
gezonde en 100 procent biologische 
maaltijden voor baby’s, maar ook 
fruithapjes en tussendoortjes. Het 
merk is in 2006 opgericht door de 
vader van Ella, Paul Lindley. Sonja 
Henzen, product manager bij Camps 
Food: ‘Lindley merkte hoe lastig het 

Vla als toetje blijft goed 
scoren in Nederland. Het 
is een grote categorie die 
goed is voor een fl inke 
omzet. Miranda Wagner 

is senior trademarketeer bij Arla 
Foods en medeverantwoordelijk 
voor verschillende introducties van 
Melkunie. Ze legt uit wat het belang 
is van nieuwe initiatieven in de 
vla-koeling. ‘Veel Nederlanders hou-
den van vla en deze groep groeit nog 
steeds. Variatie is heel belangrijk 
voor deze categorie om te kunnen 

is om gezonde, bewuste voeding 
voor je baby te maken. Lindley zag 
hoe zeer ook baby’s met alle zintui-
gen eten. Het ruiken, kijken en voe-
len is ook bij baby’s al een belangrijk 
onderdeel. De kwaliteit staat buiten 
kijf, maar daarnaast is het belangrijk 
om kinderen op een leuke, speelse 
manier goede eetgewoonten aan te 
leren. Ook de verpakking speelt 
daarin mee: knijpzakjes die makke-
lijk mee te nemen zijn voor onder-
weg, makkelijk op te warmen, en 
ook leuk voor kinderen om vast te 
houden.’

De maaltijden en hapjes zitten in 
knijpzakjes met een schroefdopje, of 
zakjes die kunnen worden openge-
scheurd. Maaltijden voor oudere 

kinderen (vanaf acht maanden) heb-
ben een steviger textuur, die niet 
altijd meer door een schroeftuitje 
kan. Die maaltijden zitten in andere 
verpakkingen. 

De knijpzakjes hebben veelal pri-
maire kleuren en aansprekende ont-
werpen en tekeningen. Het assorti-
ment is volledig biologisch. Aan de 
producten wordt geen suiker of zout 
toegevoegd, en al lijkt dat logisch 
voor babyvoeding, dat is bij andere 
producten lang niet altijd het geval. 
De producten zijn buiten de koeling 
houdbaar, waardoor het makkelijk is 
mee te nemen voor onderweg. 

In de loop van 2014 is de distribu-
tie gestaag opgebouwd. Inmiddels is 
er een gewogen distributie van 
80 procent voor de fruithapjes en 
60 procent voor de maaltijden. 
Camps Food heeft in Nederland voor 
Ella’s Kitchen in het afgelopen jaar 
23 varianten op de markt gebracht. 
Fruithapjes (vanaf 4 maanden) 
maaltijden (vanaf 6, 8 en 12 maan-
den) en tussendoortjes als koekjes 
en reepjes. 

De plannen van Camps Food met 
Ella’s Kitchen hangen natuurlijk 
nauw samen met de ontwikkeling 
van het merk in Engeland. Sonja 
Henzen: ‘Natuurlijk kijken we wat er 
relevant is voor de Nederlandse 
markt; dat is niet altijd hetzelfde als 
in Engeland. Wij zullen alleen pro-

Ella’s Kitchen vergroot 
gebruikersgroep 
babyvoeding

Koekvla van Melkunie brengt 
twee categorieën samen

De introductie van Ella’s Kitchen, 
biologische babyvoeding zonder 
toevoeging van suiker en zout, 
blijkt een schot in de roos. Het 
nieuwe merk spreekt aan en trekt 
nieuwe gebruikers.

Nog niet eerder is er in de markt 
een vla geïntroduceerd met échte 
stukjes koek. Deze unieke sma-
ken zijn geïnspireerd op de groot-
ste smaken in het koekschap. De 
Wheel-jury beloont deze gedurf-
de stap van Melkunie.

 Managing director Pascal Camps, 
productmanager Sonja Henzen en 

accountmanager Tom van der Borst. 
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groeien. Nieuwe smaken en innova-
ties zorgen voor deze groei.’

Melkunie heeft hier altijd al op 
ingespeeld, onder meer door de 
Melkunie bolletjes vla en Melkunie 
fruitvla. ‘In de toekomst zal dit niet 
anders zijn’, zegt Wagner. De nieu-
we koekvla van Melkunie kende al 
twee varianten: Stroopwafel en Roze 
koek. Dit jaar kwam daar Kandij 
koekvla bij. Alle drie varianten zijn 
verkrijgbaar in een literpak.

Arla Foods ontwikkelde dit initia-
tief door in consumentenonderzoek 

goed te luisteren naar de wensen 
van de toetjesliefh ebber. Miranda 
Wagner legt uit: ‘Niet alleen in ande-
re categorieën, maar ook binnen zui-
vel zagen we de hoeveelheid koek-
smaken sterk groeien. Niemand had 
echter nog een echt lekkere koek-
smaak binnen vla kunnen creëren. 
Melkunie heeft een uitvoerig traject 
doorlopen om deze smaak zo goed 
mogelijk in de vla te verwerken, 
natuurlijk met échte stukjes koek 
voor de juiste smaakbeleving.’

‘Tijdens de lancering hadden we 
de smaak van een gevulde koek 
geïntroduceerd, maar vanwege de 
nodige variatie hebben we deze ver-
vangen door kandijkoek. Zo zullen 
we in de toekomst ook regelmatig 
nieuwe smaken toevoegen.’

De Nederlandse supermarkten rea-
geerden volgens Miranda Wagner 
zeer positief op de koekvla. ‘Al vanaf 
de introductie zijn alle varianten bij-
na op volledige distributie opgeno-
men. Dit enthousiasme heeft zich ver-
der verspreid onder consumenten. In 
de eerste maanden zijn de rotaties tot 
ongekende hoogten geklommen. De 
Melkunie koekvla-varianten zijn vol-
ledig bovenop de bestaande catego-
rie gekomen en zorgen voor een extra 

groei-impuls.’
M e l k u n i e 

zal met al zijn 
producten na-
tuurlijk blijven 
i n n o v e r e n , 
aanvullen of 
uitbreiden. ‘Dat 
zal met de Melk-unie Koekvla 
niet anders zijn. De eerste 
stap hebben we begin dit jaar 
gezet door een nieuwe 
smaak als variatie in de 
markt te zetten: de Melkunie 
kandijkoek vla. Met Melkunie 
koekvla is het zelfs  mogelijk om 
heerlijke taarten te bakken. In-
tern hebben we een taartenbak-
wedstrijd gehouden om te zien wie 
de lekkerste taart kon maken met 
Melkunie Koekvla. De lekkerste 
kiezen was onmogelijk, want alle 
koekvla-smaken zijn om je vingers 
bij af te likken.’

Jan Tabak, senior brandmana-
ger, stond aan het roer van deze 
innovatie. Hij zorgde ervoor dat 
alle afdelingen goed en intensief 
samenwerkten. Denk aan de pro-
ductontwikkeling, marketing, 
sales en trade marketing bij Arla 
Foods.

vertrouwen in de categorie terugge-
ven en zo de gebruikersgroep en de 
omzet in de categorie stimuleren. 
Daarnaast willen we de gebruikers 
ook langer in de categorie houden, 
door ze bijvoorbeeld niet te vroeg te 
laten overstappen op koekjes en tus-
sendoortjes met toegevoegd suiker.’ 

Het Engelse assortiment is nog 
veel groter dan wat hier op de plank 
staat. Deze zomer staan enkele fruit-
varianten op de planning voor intro-
ductie in Nederland. 

Heike van Wersch 
en Miranda Wagner, 
beiden senior 
trademarketeer bij 
Arla Foods.
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