
Bijlage persbericht: voorbeelden realisaties 

Aanpassing bestaande recepturen 
Danone 
Danone verminderde het gehalte aan toegevoegde suikers in het gamma Danonino verse kaas 
en deze bevat nu 14% minder toegevoegd suiker. Ook werd het portfolio van Danone 
fruitproducten de laatste tien jaar gezonder gemaakt. In totaal is het gehalte toegevoegde 
suikers in dit gamma bijna 22% lager dan het portfolio van tien jaar geleden. Daarnaast werd 
het gehalte aan toegevoegde suikers in het gamma Danio geleidelijk door herformulering van de 
recepten met 18% teruggebracht.  
Meer info 
 

                      
 
Pur Natur - Yoghurt Granaatappel 

 
Binnen het kader van gezondere producten en een vermindering van suiker in 
de voeding heeft Pur Natur verschillende recepten geoptimaliseerd. Eén van 
deze voorbeelden is de Pur Natur granaatappel, deze volle roeryoghurt met 
granaatappelsap heeft een significante suikerreductie ondergaan met behoud 
van dezelfde volle en frisse smaak. Dankzij de aanpassingen op het recept 
kunnen wij trots melden dat wij een daling van 19% toegevoegde suikers 
bereikt hebben op dit product.   
Meer info 
 
 

Olympia – Cafévit 
 

Cafévit is een gesteriliseerde magere melkdrank met koffiesmaak. Net als bij 
onze andere dranken is er aandacht geschonken aan het gezondheidsaspect. 
De hoeveelheid toegevoegde suikers werd sinds de ontwikkeling met 38% 
gereduceerd wat toch heel belangrijk is voor een evenwichtiger 
voedingspatroon.  
Meer info 
 
 
 

Innovatieve producten 
FrieslandCampina – lactosevrije cécémel 

 
Onze lactose-intolerante fans kunnen eindelijk mee smullen van de unieke 
Cécémel-smaak! 
Deze variant biedt iedereen die moeite heeft met het verteren van melk de 
mogelijkheid om te genieten van alle voordelen van melk, zoals calcium en 
vitamines B, evenals de smaak van de “enige echte” 
 
Meer info 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.danone.be/
https://www.purnatur.eu/nl/
https://www.chocovit.be/cafevit/
https://www.cecemel.be/nl/products/lactosevrij


Inex – Bambix melkdrankjes choco & aardbei 
 

 
Twee verrukkelijke lactosevrije melkdrankjes zonder toegevoegde 
suikers noch kunstmatige kleur- of zoetstoffen én toch lekker zoet. 
Het enzyme lactase splitst lactose in de melkdrankjes tot glucose en 
galactose. Hierdoor is het makkelijker verteerbaar en van nature 
zoeter van smaak. Kortom, een heerlijk gezond melkje voor elke dag. 
 
Meer info 
 
 
 
 

Uitbreiding gamma zonder toegevoegde suikers 
Danone - Activia 

 
 
Het Activia gamma heeft dankzij een herformulering van het recept en de 
lancering van het gamma “Activia zonder toegevoegde suikers” een 
vermindering van 32,9% toegevoegde suikers gekend.  
Meer info  
 
 
 

 
Inex – yoghurt natuur 

 
 
Inex breidde zijn yoghurtgamma uit met een ongesuikerde natuurvariant in 500ml. 
 
Meer info 
 
 
 
 

 

https://bambix.be/alle-producten/melkdrankje-choco-aardbei/
http://www.danone.be/
https://www.inex.be/inex_product_category/thuis-yoghurt/

