
TIP Plaats de Quaker Cruesli® producten 

bij uw zuivelproducten voor extra 

verkopen. 

* Dan het gemiddelde suikergehalte van andere krokante muesli’s.

Vernieuwde Quaker Cruesli®: 30% minder suiker*

Uit onderzoek blijkt dat suiker een belangrijke barrière is voor de consument. 
De vernieuwde Quaker Cruesli® bevat 30% minder suiker*, zonder toevoeging van 
kunstmatige zoetstoffen. Dezelfde vertrouwde smaak met een lekkere krokante bite!

Als marktleider in het segment krokante muesli trekken we zo nieuwe 
kopers naar de categorie. Meer informatie? Bel ons, tel: 030 247 3811

“ Met 30% minder suiker* kan ik elke dag 
nog meer van Quaker Cruesli® genieten”

(Anne-Sophie Vancutsem, Shopper Marketeer PepsiCo)

Goed nieuws!

(Anne-Sophie Vancutsem, Shop

MINDER SUIKER*
ZONDER KUNSTMATIGE

ZOETSTOFFEN

D e e l  d e  a m b i t i e
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Quaker Cruesli® is al sinds de ontwikkeling in 1982 één van de meest ge-
kochte ontbijtproducten in ons land. Al ruim drie decennia werkt PepsiCo 
aan verbetering van het product en beweegt het bedrijf continu mee met de 
behoefte van de consument én die van de handel. Recent vloeide uit deze 
productverbeteringen de gerenoveerde Quaker Cruesli®-ontbijtgranen voort, 
met dertig procent minder suiker* dan andere krokante muesli‘s en zonder 
kunstmatige zoetstoffen. 

Succesrecept 
“We wilden niet alleen het suikergehalte van onze krokante muesli verlagen”, 
legt development manager Bart de Ruiter uit, “maar vooral ook de smaak 
behouden. En de crunchyness.” De krokante muesli van Quaker Cruesli® 
vormt namelijk al jaren een groot aandeel van het ontbijtgranenschap en het 
aandeel groeit nog steeds”, vult category development manager Margreet 
Rijkaart aan. 
“Met de krokante muesli met dertig procent minder suiker* willen we nieu-
we consumenten aantrekken en de heavy users behouden. Door een be-
staand en al goedlopend product te verbeteren, verbreden we de doelgroep.”

Cichoreiwortel 
Het research & development-team van PepsiCo 
begon aan de verbetering van Quaker Cruesli® 
door te kijken naar de consumentenbehoefte. 
“We hebben letterlijk alle smaakonderzoeken die 
we beschikbaar hadden erbij gepakt en gekeken 

naar wat de consument belangrijk vindt”, zegt 
De Ruiter. De conclusie luidde dat de consu-
ment uiteraard kijkt naar wat voedzaam is, maar 
vooral naar wat lekker is. Het beste alternatief als 
smaakmaker bleek oligofructose; een extract van 
de cichoreiwortel, rijk aan prebiotische vezels en 

met van nature een milde, licht zoete smaak. “Deze suikervervanger bleek 
het meest geschikt om de geliefde smaak en crunchyness te garanderen.” 

My Daily Pleasure 
“Met onze krokante muesli maak je elke ochtend weer een daily pleasure 
van het ontbijt”, legt brand manager Margo Snoek uit. My Daily Pleasure is 
daarom tevens het thema van de nieuwste campagne van Quaker Cruesli®. 
“In onze Quaker Cruesli® Club, een pop-up store op de Gerard Doustraat 
76 in Amsterdam, kunnen Quaker Cruesli®-liefhebbers van 3 tot en met 31 
maart alle vernieuwde varianten proeven of meenemen voor een ontbijtje 
on the go. Met een krachtige pr-campagne en een nauwe samenwerking 
met foodbloggers gaan we laten zien hoe lekker onze krokante muesli is. Zo 
bieden we de consument nog meer keuze en trekken we nog meer krokante 
muesliliefhebbers naar het schap.”

*dan het gemiddelde suikergehalte van andere krokante muesli’s

Limited Editions
Variatie trekt nieuwe shoppers naar 
het schap. Daarom introduceren 
we ook dit jaar weer de Limited 
Editions: de Quaker Cruesli® Black 
Berrylicious en de Quaker Cruesli® 
Cookies & Cream. Ook deze vari-
anten zullen dertig procent minder 
suiker bevatten*, zonder toevoeging 
van kunstmatige zoetstoffen.

Vernieuwd: Quaker Cruesli®
30 procent minder suiker*
Ontbijten met onze krokante muesli is nu voor nog meer mensen een Ontbijten met onze krokante muesli is nu voor nog meer mensen een daily pleasure

PepsiCo ziet als A-merkleider een groeiende behoefte 

aan voedzame en vooral lekkere ontbijtproducten en 

neemt met het reduceren van het suikergehalte van 

het Quaker Cruesli®-portfolio zijn verantwoordelijk-

heid. 
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