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WINNAAR CATEGORIE BISCUIT EN KOEK

timent aangevuld met de variant 
Honing & Hazelnoot. Daarnaast is er 
Belvita Sandwich, per twee verpakt: 
knapperige biscuits met daartussen 
een laagje yoghurt- of yoghurt-aard-
beivulling.

Intensieve campagne
De introductie in week 8 van 2014 
is door de retail goed opgepakt. 
Een nieuw merk, dat in andere lan-
den al zeer succesvol is, met een 
goedgekeurde gezondheidsclaim: 
zo’n introductie is zeer welkom. 
De distributie-opbouw is versneld 
door de landelijke promoties bij 
alle retailers. Daarnaast was er een 
intensieve samplecampagne op 

‘Liga Belvita Breakfast is 
de ontbijtoplossing 
voor je gehaaste och-
tend’, zegt Kim van 
den Bergh, category-

manager bij Mondelez. ‘Idealiter 
zouden we allemaal elke ochtend 
aan een rustige ontbijttafel zitten en 
op ons gemakje het ontbijt nuttigen. 
Maar de praktijk wijst uit dat met 
name de doordeweekse ochtend 
voor veel mensen vol uitdagingen 
zit. Voor die ochtenden hebben wij 
Belvita geïntroduceerd.’

Liga Belvita is een oplossing voor 
consumenten die een gehaaste och-
tend hebben. ‘Mensen die lang in de 
auto of in de trein zitten en die op 

een bepaald tijdstip de deur uit moe-
ten. Maar bijvoorbeeld ook voor jon-
ge ouders die ’s ochtends vooral be-
zig zijn met zorgen dat de kinderen 
aangekleed zijn en ontbeten hebben 
voordat ze naar school gaan, en dan 
bijna niet aan zichzelf toekomen. 
Pas in de auto grijpen ze dan naar 
een oplossing voor het ontbijt en die 
oplossing is niet altijd optimaal. 
Daarvoor is er Belvita.’

Sabrina Steff ens-Fleischer, trade 
marketingmanager: ‘Liga Belvita 
heeft bovendien een door de Euro-
pese Commissie goedgekeurde 
gezondheidsclaim: Liga Belvita ont-
bijtbiscuits zijn rijk aan langzaam 
verteerbaar zetmeel, wat langzaam 

wordt vrijgegeven na vertering. 
Consumptie van producten met een 
hoog gehalte langzaam verteerbaar 
zetmeel doet het bloedglucosegehal-
te minder stijgen na de maaltijd dan 
producten met een laag gehalte 
langzaam verteerbaar zetmeel. Voor 
een volledig ontbijt adviseert Liga 
om naast Belvita het ontbijt aan te 
vullen met zuivel, fruit en koffi  e of 
thee. Liga Belvita is te gebruiken als 
onderdeel van een gevarieerde en 
evenwichtige voeding en een gezon-
de levensstijl.

Liga Belvita is verkrijgbaar in de 
varianten Cranberry, Melk & Granen 
en Meergranen. De biscuits zijn per 
vier verpakt. Begin 2015 is het assor-

relevante plaatsen: in de ochtend 
op stations en in kantoren met de 
vraag: heeft u al ontbeten? Daar-
naast is Liga Belvita fors onder-
steund op televisie, online en door 
middel van billboards. De distribu-
tie is goed: in elke supermarkt zijn 
wel een of meerdere varianten te 
verkrijgen. 

Na het succes blijft Mondelez 
grote plannen houden met Liga 
Belvita. Van den Bergh: ‘In het bui-
tenland zijn al meerdere varianten 
en vormen op de markt. We zullen 
bij nieuwe introducties goed kijken 
naar wat relevant is voor Nederland, 
want het ontbijt verschilt sterk van 
land tot land.’ 

Succes Liga Belvita toont 
behoefte aan ontbijtoplossing

Met de geslaagde introductie van 
Liga Belvita heeft Mondelez een 
ontbijtoplossing naar de catego-
rie broodvervangers 
gebracht. Liga Belvita is gemaakt 
van zorgvuldig geselecteerde 
volkorengranen en is een bron 
van vezels, vitamines en mine-
ralen. Zo vormt Liga Belvita een 
oplossing voor al die mensen die 
’s morgens niet de tijd hebben 
voor een goed ontbijt.
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