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gezien: zoutjes in een kom en een 
blokje kaas, dat kent iedereen wel. 
Terwijl je hiermee iets bijzonders 
op tafel zet.’

Smaakt naar meer
Ook de retail is bij de introductie 
overtuigd. Unox Borrelworst wordt 
direct goed opgenomen. De stevige 
campagne op televisie, de acties op 
de winkelvloer en de link naar het 
WK (met onder andere WK-fl uitjes) 
verstevigen het succes. Kolff : ‘We 
hebben in de fabriek de productie 
bij moeten zetten om de vraag aan 
te kunnen, voor alle drie de varian-
ten.’ 

De meeste supermarkten hebben 
Unox Borrelworst opgenomen, met 

Unox Borrelworst is een 
innovatie die zó logisch 
is, dat je je afvraagt 
waarom hij er nog niet 
was. Adriaan Kolff, 

brandmanager Unox Meat: ‘Het is 
een borrelworst die makkelijk in de 
magnetron is op te warmen. Even in 
stukjes snijden en klaar. Het biedt de 
gebruiker een heerlijke variatie bij 
de borrel. Doorgaans zijn de hapjes 
die Nederlanders bij de borrel 
gebruiken koude snacks, zoals een 
blokje kaas of koude worst. Niet 
iedereen heeft een frituurpan of 
heeft zin om die voor een borrelhap-
je tevoorschijn te halen. Daarom is 
deze Unox Borrelworst een ideale 
uitkomst om snel iets warms bij de 

borrel te serveren, met ook nog eens 
een geweldige smaak. Iets speciaals, 
waarmee je het borrelmoment een 
extra feestelijk karakter meegeeft’, 
aldus Kolff 

Grote klapper
Aan de Borrelworst zijn kruiden en 
specerijen toegevoegd. Het is een 
smakelijke worst in de Unox-traditie 
in drie varianten: Pittig, Sweet Chili 
en Italiaans. De worstjes van 
110 gram zijn per twee verpakt, indi-
vidueel vacuüm in folie. De indivi-
duele folie maakt de Borrelworst 
beter doseerbaar en elke worst kan 
zo op het juiste moment worden ver-
warmd.

Unox was nog niet echt aanwezig 

in het borrelsegment. Weliswaar 
zijn er de gehaktballetjes in blik, 
maar deze echte Unox-rookworst-
variant is een welkome aanvulling. 
Uit consumentenonderzoek blijkt 
dat dit een logische stap wordt 
gevonden, waarbij consumenten 
zelfs verbaasde reacties geven over 
het feit dat deze worst nog niet eer-
der bestond. Kolff : ‘Dan is het ook 
logisch dat we direct na de intro-
ductie de verkoop per week om-
hoog zien schieten. Na de lancering 
in het voorjaar kwam de grote klap-
per tijdens het WK voetbal. De com-
binatie met een biertje of glaasje 
wijn blijkt fantastisch aan te slaan. 
We krijgen bovendien uit onderzoek 
terug dat het als iets speciaals wordt 

een huidige distributie boven de 
70 procent. Opvallend is dat de vari-
ant Italiaans erg populair is onder de 
consumenten, de duidelijke favo-
riet, waar je dat misschien eerder bij 
een pittig gekruid worstje zou ver-
wachten.

Deze eerste introductie in het bor-
relsegment is voor Unox een zeer 
succesvolle stap gebleken. Een stap 
die naar meer smaakt en Unilever is 
dan ook zeker nog niet klaar. ‘Wat 
we precies willen gaan doen kunnen 
we nog niet zeggen, maar het borrel-
moment is duidelijk een segment 
waar we meer kansen zien. We 
bestuderen momenteel wat we nog 
meer zouden kunnen doen’, aldus 
Kolff .

Unox Borrelworst: 
warme snack blijkt schot 
in de roos
De introductie van Unox 
Borrelworst in het voorjaar 
van 2014 blijkt de juiste stap 
op het juiste moment. 
Retail en consument het-
en de warme borrelsnack 
welkom en zijn eigenlijk 
verbaasd dat hij nog niet 
bestond. Aansluiting op 
het WK voetbal geeft 
een extra boost.
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