
NUTRI-SCORE

Elvea: 100% natuurlijk,
100% transparant,
100% nutri-score,
en wel meteen!

SSATA
(12) EN
aal 4 Iedereen weet het ondertussen: de nutri-score komt  

eraan. De belangrijkste retailers van het landzijn er

dit seizoen mee begonnen. Delhaize heeft het startschot

gegeven met een on-packscore, Colruytpast de score toe

op een honderdtalproducten per maanden Carrefour

biedthemaanvia zijn app, terwijl de ketens druk bezig

zijn met de verpakkingen eraanaan te passen. De

A-merken kunnen dus niet anders dan meedoen. Alvast

een van hen heeft het voortouwgenomen door nog

verder tegaan in het domein van de transparantie en de

consumenteninformatie.

Christophe Sancy
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lvea is een van die

merken die duidelijk zijn

verantwoordelijkheid als

leider opneemt en zijn

rol als category captain

volledig speelt. Jaar na

jaar zorgt het merk voor schwung in het rek:

innovatie, ideeën, gerichte communicatie

en intelligente promoties die de waardeniet

verminderen, zijn de sterkte van het merk.

Zijn aanpak vormt het ultieme bewijs dat je

vandaag geen multinational moetzijn om

een trekker te worden in de rekken en voor

dynamiek te zorgen in de categorie. Het is

namelijk een 100% Belgisch bedrijf, Charlier-

Brabo Group (CBG), dat aan het roer staat

van dit Italiaanse merk dat in 1885 werd

opgericht door Luigi Vitelli. De initialen van

de oprichter zijn nog altijd aanwezig in de

merknaam, samen met de A van Angri, de

plek waar de Elvea-fabriek gevestigd is. Met

zijn marktaandeel van 35,4% (MAT P9 2018)

is Elvea de onbetwiste leader in ons land. De

blauwe kleur van het merk overheerst dan ook

in de rekken. Zijn eerste challenger scoort

25 procent lager, de tweede maarliefst 31

procent. Wie ofwat kan dit evenaren?

Transparantie: beter
dan een slogan
Wat doe je als je zo’n toppositie bekleedt?

We vroegen het aan Bart Vangramberen en

Christophe Janssens, respectievelijk general

manager en head of marketing van de Food

Division van CBG: “Je mag zeker niet opje

lauweren gaan rusten. Onlangs hebben we

onze ‘brandpyramid’ opnieuw samengesteld,

met het oog op de toekomst. Daaruit zijn

authenticiteit en transparantie naar voren

gekomen. Deze maken deel uit van het DNA van

ons merk en zijn van het opperste belang in de

samenstelling van onzeproducten. Ze vormen

dan ook de basis van het communicatieplatform

dat we willen opzetten. We communiceren op

een transparante manier over de oorsprong,

hetproductieproces, de ingrediënten en de

voedingswaarde van onze producten. Datlijkt

onsinteressanter dan gewoonplatte reclame af

te sturen op een consument die op zoek is naar

echtheid en garanties eist. Dit schrijft zich ook

in in de groeiende trend vanproducten die niet

alleen lekker zijn maar ook nog eens goed voor

de gezondheid. Dat is waar Elvea altijd al voor

Nutri-score: gebruiksaanwijzing
Minister van Volksgezondheid Maggie

De Block heeft onlangs beslist om

in België de nutri-score in te voeren

als voedingslabel. Dit gebeurt wel op

vrijwillige basis: geen enkele producent

of retailer zal verplicht worden om

deze te gebruiken. In een markt waar

de belangrijkste retailers zich al

georganiseerd hebben om deze zo snel

mogelijk te vermelden op hun eigen

aanbod, lijkt het echter moeilijk voor

de A-merken om niet in hun spoorte

volgen. De consument is immers actief

op zoek naar transparantie. Het snelle

en volledige antwoord van Elvea bewijst

eens te meer hoe goed dit merk de

algemene trends en verwachtingen van

de consumenten in de gaten houdt.

De nutri-score vertaalt zich in een etiket

op de verpakking onder de vorm van een

schaal die gaat van de letter A op een

stond, maar vandaag dragen we dit ook uit en

bewijzen we het op een duidelijke manier waar

niet aan getwijfeld kan worden.”

Vanaf januari een
nutri-score voor heel
het gamma
De eerste stap die Elvea zet in dit procesis het

invoeren van de nutri-score (zie kaderstuk),

een systeem dat ook onze grote retailers op dit

ogenblik systematisch aan het introduceren

zijn. Elvea vat meteen de koe bij de horens:

alle producten van het merk zullen zonder

uitzondering een nutri-score krijgen. Niet

over twee jaar. Niet over één jaar. Niet over zes

maanden, maar nu meteen, of toch ongeveer:

in januari 2019 zal dit in orde zijn. Deze datum

is tegelijk een veiligheidsmarge voor het CBG-

team, dat hoopt dat de nieuwe verpakkingen

met de nutri-scores vanaf de decembermaand

in de rekkente vinden zullen zijn, afhankelijk

van de snelheid van de verkoop van de

bestaande stock. “Elvea is een bedrijfdat groot

belang hecht aan duurzaam ondernemen”, legt

Bart Vangramberen uit. “Onze onderneming

beantwoordt aan alle standaarden op dit

donkergroene achtergrond, voor de best

gequoteerde producten, tot een F op

een donkerrode achtergrond. Deze code

geeft de nutri-score weer die gaat van

-15 voor de meest gezonde producten

tot +40 voor de minst gezonde. De

berekening houdt rekening met zowel

de positieve als negatieve elementen:

het aandeel in suikers, verzadigde

vetstoffen, zout en calorieën beïnvloedt

de score negatief, terwijl het aandeel

in fruit, groenten, vezels of eiwitten de

score kan verbeteren. Een eenvoudige

code van vijf letters en vijf kleuren,

gebaseerd op een wetenschappelijke

evaluatiemethode: dit systeem,

dat reeds in 2016 in Frankrijk werd

ingevoerd, bleek de meest efficiënte

oplossing om de Belgische consument

in zijn zoektocht naar een evenwichtig

voedingspatroon antwoorden te bieden

op zijn vragen.
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M nurri-score

gebied: isolatie, ledverlichting, recycleerbare

verpakkingen. We hebben ook onspakhuis

een totale make-overgegeven en voorzien van

alle nieuwste technologieën, alweer om aan dat

objectiefvan sustainability te kunnen voldoen.

Maar wegaan nu ook weer geen hele stock

vernietigen omdat deproducten nog de oude

etiketten dragen, gewoon met de bedoeling om

tijd te winnen en vroeger de nieuwe packaging te

kunnen voorstellen. Vooral omdat de producten

zelfniet veranderd zijn: ze waren al volledig

natuurlijk voor de invoering van de nutri-score,

en zullen dat vanzelfsprekend daarna nog steeds

zijn.”

De nutri-score van de Elvea-producten is

bijzonder goed. Alle referenties kunnen bogen

op een A-waardering, met uitzondering van de

Pomo e legumi, dat een C in de wacht sleept.

Een uitzonderlijk resultaat waaraan het merk

toch nog verbetering wil aanbrengen, aldus

Christophe Janssens: “90% van onzeproducten

bevat geen toegevoegde suikers. In het geval

van de vier artikelen in ons gamma die deze

toch bevatten, wordt dit vermeld op de checklist

(zie infra). Dat belet dezeproducten echter niet

om eveneens met een A-nutri-score beloond

te worden. Toch zullen we hun samenstelling

herzien en ervoorijveren om het suikergehalte

tot nul te herleiden waar dat mogelijk is.”

 
transparantie
Elvea beschouwt de nutri-score absoluut

niet als een belemmering, maar integendeel

als een fantastische opportuniteit. De score

zal inderdaad niet alleen op de producten

prijken, maar ook nog eens voorkomen in

alle communicatie van het merk en zelfs op

de shelf trays. Bovendien heeft men bij CBG

in dit evenement nog eens de gelegenheid

gezien om verder te gaan en te bewijzen

hoe transparant men naar de consument

toe welis. Via de ‘FreeFrom’ IDcard, een

moeilijke naam voor een eenvoudig begrip,

print Elvea op iedere verpakking niet alleen

zijn nutri-score, maar ook een checklist

die garandeert dat de ingrediënten geen

bewaarmiddelen, kunstmatige additieven,

kleurstoffen of gluten bevatten, en dat ze

geschikt zijn voor een vegandieet. Er komen

geen ggo’s of toegevoegde suikers aan te

pas, en de packaging bevat geen Bisfenol A

(BPA). Dat was immers waar een belangrijke

Belgische distributeur zich zorgen over

maakte, die vreesde dat er in de binnencoating

van conservenblikken wel degelijk BPA kon

aanwezig zijn. De Europese Commissie

heeft onlangs de norm verstrengd die

bepaalt welke hoeveelheid plastiekresidu

er in voedingsmiddelen mag aanwezig zijn.

Die werd in septemberlaatstleden verlaagd

van 0,6 naar 0,05 milligram BPA perkilo

voedingswaren. Ook hier was Elvea een

voorloper, want hun verpakkingis al vele jaren

100% BPA-vrij.

De nutri-score is voor de producent een

synoniem voor goed doen en dat ook laten

weten. Hetis ook op dat principe dat de nieuwe

communicatiecampagne gestoeld is. Een

campagne waarvan wij de (bijna afgewerkte)

avant-première mochten meemaken onder de

vorm van een tv-spot die gaat over absolute

authenticiteit. “Wegaranderen de kwaliteit

van onzeproducten door onze tornaten in Italië

te kopen in streken waar de aarde zo rijk is dat

ze smakelijke en zoete groenten garandeert,

zonder dat daarvoor toevoegingen nodig zijn”,

legt Bart Vangramberen uit. “We hebben

de spot dan ook daar terplaatse gedraaid, in

de regio en zelfs op een authentiek veld waar

onze tomaten geproduceerd worden. Ook onze

casting is volledig authentiek: de man die erin

te zien is, is zelfeen producent. We hebben hem

dus niet moeten voorzeggen wat de kwaliteit van

een tomaat maakt, dat weet hij zelfgoedgenoeg.

Hij heeft geen rol moeten spelen, zelfs zijn eigen

Italiaanse stem werdgebruikt.”

Klaar voor Dio
De campagne, met als thema “100% natuurlijk

sinds 1885”, zal op televisie te zien zijn vanaf

begin 2019. Maar er is meer: het merk gaat

ook van start met een chatbot die antwoorden

zal geven op alle vragen van consumenten:

alweervolledige transparantie dus. Hiermee

gaat Elvea eens te meer in dialoog met de

verbruiker, als aanvulling op zijn nu al

prominente aanwezigheid op Pinterest,

Instagram en Facebook, waar het 24.000

fans telt die allemaal even authentiekzijn als

zijn producten. Er wordt verder nog steeds

samengewerkt met grote chefs: dit jaar zijn

de uitverkorenen Jeroen Meus en Peppe

Giacomazza.

In 2019 worden er bovendien ook een aantal

nieuwe producten gelanceerd. Zo komt er een

mini-biogamma dat 100% zonder zoutis, en

waarschijnlijk ongeveer 20% duurderzal zijn.

“We hebben deze beslissing ongeveer driejaar

geleden genomen. Met deze bioproducten maken

we het verhaal van de categorie compleet”,

verduidelijkt Christophe Janssens. Een

authentiek verhaal dat het succesverhaal zal

laten voortduren, dus.
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