
De reststroomsoep was een van de vijf inzendingen van het Jumbo Huismerk Lab 2015 die dit jaar 
in de winkels komen. In het Lab werden leveranciers door Jumbo aangemoedigd om nieuwe en 
gezonde producten te ontwikkelen. De inzending van Four Seasons Food staat nu in vier varianten in 
de winkel: twee tomatensoepen, een wortel- en een bietensoep. 

In de soepen zijn groenten verwerkt die afgekeurd zijn in de keten en niet in de schappen ver-
kocht worden. Bijvoorbeeld door een afwijkende kleur, grootte, vorm of beschadiging. Zoals gebutste 
of overrijpe tomaten, kromme wortels, te kleine bieten. De groente komt uit Nederland en in 
november tot maart ook uit Spanje. De soepen worden in Nederland gemaakt met de reststroom-
groenten die direct van de leveranciers en groenteverwerkers komen.

Zuinigheid
“Met deze soepen zorgen we ervoor dat de groenten een zo optimaal mogelijke waarde en toepas-

sing krijgen. De producten zouden anders bijvoorbeeld worden verwerkt om te composteren of 
vergisten,” legt woordvoerder Maurice Nieuwland van Jumbo uit. Hij geeft aan dat dit voor hen een 
manier is om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen voedselverspilling. “Bovendien zit zuinigheid 
in onze genen. We willen dat er zo min mogelijk eetbaar voedsel wordt weggegooid en stimuleren 
leveranciers in de keten én klanten thuis dat ook niet te doen,” zegt Nieuwland. 

Krom
Jumbo is niet de eerste met deze soort soep. Kromkommer, een initiatief tegen voedselverspilling, 

was de eerste die in 2014 met soep van ‘gekke groenten’ kwam. Die is te koop op ruim 170 plekken 
zoals delicatessenzaken, conceptstores en kleine ketens als Marqt en Vitamin Store. Ook Plus deed 
vorig jaar een pilot met OverLekker, gemaakt in samenwerking met het Verspillingslab van Hutten 
Catering. Vooralsnog gaat dit alleen om tomatensoep en -saus. 

Zowel de soep van Jumbo als Kromkommer wordt door Four Seasons Food geproduceerd. “Ja, de 
soep lijkt erg op de onze. Of je dat leuk vindt of niet, dat is gewoon hoe het werkt in de retailbran-
che. En juist het feit dat een grote retailer een soortgelijk product verkoopt gaat ons helpen om ons 
doel te bereiken, daar draagt Jumbo aan bij,” zegt oprichter Chantal Engelen van Kromkommer.

Normen
Bij de lancering van 

hun soep droomde 
Kromkommer er al van 
dat landelijke retailers 
zouden volgen. Maar nu 
het bij Jumbo zover is, 
zijn ze toch niet alleen 
positief. “Het is een 
eerste stap, maar we 
vinden wel dat ze 
kritisch naar zichzelf 
moeten blijven kijken. 
We zijn voorvechter 
van de gekke groenten, 
we willen ze redden 
van verspilling en ze 
terugkrijgen in het 
schap. Dat deze 
groenten worden 
afgekeurd komt door de kwaliteitsnormen en deze worden door de markt in stand gehouden. Grote 
foodretailers hebben de sleutel en macht in handen om de normen aan te passen.” 

Vijf jaar lang werkte Heineken 
aan H41. Hoofdingrediënt is een 
zeer zeldzame wilde gist die in 2010 
in Patagonië werd ontdekt. Heine-
ken zelf verwacht veel van de 
nieuwe biersoort die in eerste 
instantie alleen in de horeca 
verkrijgbaar is. H41 is de eerste in 
een reeks lagerbieren van de 
marktleider. Levensmiddelenkrant 
vroeg bierkenners en biersomme-
liers Henri Reuchlin, Fiona de Lange, 
Alain Schepers en Frans Ruiter om 
hun licht te laten schijnen op deze 
innovatie van Heineken.

Ondergietend
Henri Reuchlin van het Bierburo 

was behoorlijk onder de indruk van 
H41. “Voor de traditionele pilsmerken 
is de gist het grootste goed. De gist 
bepaalt voor een belangrijk deel het 
karakter van de pils, vandaar dat deze 
bijzonder goed beschermd wordt. Om 
voor een pilsmerk met een tweede 
bier maar met een totaal andere 
giststam te komen is buitengewoon 
bijzonder”, zegt de bierkenner. Het 
geeft volgens Reuchlin ook aan hoe 
de interesse naar nieuwe smaken, 
waar vooral de craftbrouwers zich in 
specialiseren, inmiddels vaste voet 
heeft gevonden bij Heineken. “Het 
bijzondere is dat Heineken kiest voor 
een lagerbier (net als pils ondergie-
tend) dus wat dat betreft toch dicht 
bij de bron blijft.” Het zal volgens 
Reuchlin wel wat inspanningen 
vergen om consumenten zover te 
krijgen deze H41 te kopen. “Heine-
ken is zo’n iconisch merk dat we 
Heineken en pils bijna als synonie-

men beschouwen. Het was altijd een 
heel bewust beleid van Heineken om 
niet te veel innovaties onder het 
Heineken-merk te brengen. De 
uitdaging is om de consument ervan 
bewust te maken dat dit inderdaad 
iets heel anders is.” Een nieuwe 
categorie - zoals Heineken het zelf 
noemt - is het niet, vindt de oprichter 
van het Bierburo. “Voor mij valt H41 
niet in een nieuwe categorie maar in 
de groep doordrinkbare speciaalbie-
ren, waar bijvoorbeeld witbier ook 
z’n plekje vindt.”

Pils
Internationaal biersommelier 

Frans Ruiter is een stuk sceptischer 

over het nieuwste paradepaardje van 
Heineken. Hij begrijpt de noodzaak 
van iets nieuws lanceren heel goed, , 
maar de brouwer slaat met H41 de 
plank mis, vindt Ruiter. “Heineken 
heeft natuurlijk last van de sterk 
opkomende speciaalbiermarkt. Dit 
gaat ten koste van de hoeveelheid 
liters pils. Daarom proberen ze op 
het succes van speciaalbier mee te 
liften, maar met dit bier werkt dat 
niet”, zegt de sommelier. Ruiter 
vindt het nieuwe gerstenat zeker 
niet uniek en hoewel Heineken 
anders zegt, is het volgens Ruiter 
‘gewoon’ een pils. “Het stamwortge-
halte van pils mag maximaal 
13,5°Plato zijn. Als je op een 
alcoholpercentage van 5,3% uitkomt, 
ligt het stamwortgehalte ergens 
rond de 11,5°Plato, dus lager dan 
13,5. Aangezien er een ondergist is 
gebruikt en de kleur nagenoeg gelijk 
is, voldoet het aan alle voorwaarden Henri Reuchlin.

AMSTERDAM - Met de introductie van Heineken 
H41 voegt Heineken naar eigen zeggen een heel 
nieuw segment toe aan de biermarkt. Het door-
drinkbare biertje mag geen pils heten, maar een 
speciaalbier is het ook niet. “Het wordt een uitda-
ging om de pilsdrinker over te halen.”

Bier | door Kim van Dijk

Bierkenners loven innovatiekracht van Heineken

‘H41 past beter onder het Brand-merk’

Four Seasons Food ligt met vier soepvarianten bij Jumbo in het schap. Bijzonder is dat de soepen gemaakt zijn van groenten die 

afgekeurd zijn voor verkoop in de winkel, maar qua kwaliteit nog prima te verwerken zijn.

De soepen van Kromkommer komen net als de reststroomgroentesoepen van Jumbo bij Four 

Seasons Food vandaan. Dat is duidelijk te zien aan de verpakking. Kromkommer hoopt dat 

het initiatief van Jumbo voor meer actie tegen verspilling zorgt.

Nieuwe stap tegen voedselverspilling

Soep van afgekeurde 
 groenten nu ook bij 
Jumbo in schappen 
VEGHEL - Het tegengaan van voedselverspilling is een hot issue in de levensmiddelenbranche. 
Jumbo haakt hierop in en verkoopt sinds kort als eerste retailer onder eigen merk soepen ge-
maakt van ‘reststroomgroenten’.  Hiermee treedt Jumbo in de voetsporen van Kromkommer die 
soortgelijke soepen verkoopt in de strijd tegen voedselverspilling.

Soep | door Laura Wennekes

Frans Ruiter.
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om pils genoemd te worden.”

Mijlpaal
Gezien de geschiedenis van 

innovaties bij Heineken mag je de 
lancering van Heineken H41 zeker 
een mijlpaal noemen, zegt bierjour-
nalist en oprichter van Bierista, 
Alain Schepers. Hij was zeer verrast 
door deze introductie. “Verrast 
omdat Heineken met een innovatie 
onder het eigen merk kwam. Maar 
zeker ook verrast door de smaak. 
Het bier werd met ronkende 
marketingtaal aangekondigd. Eerlijk 
is eerlijk, het is echt een bier met 
veel smaak en een geheel eigen 
karakter.” De bierjournalist weet 
niet of Nederlandse consumenten 
Heineken H41 massaal gaan kopen. 
“Heineken kiest voor een beschei-
den introductie. H41 is vooralsnog 
alleen verkrijgbaar bij 300 geselec-

teerde cafés in met name de grote 
steden. Het bier moet zichzelf 
verkopen. Ik geloof wel dat het veel 
potentie heeft, omdat het een brede 
doelgroep aanspreekt. Veruit de 
meeste bierdrinkers in ons land 
komen nog niet veel verder dan een 
pilsje. Alle aandacht voor speciaal-
bier op dit moment zal ervoor gaan 
zorgen dat H41 vaak besteld wordt. 
Of het op termijn een blijvertje zal 
zijn tussen al die honderden 

speciaalbieren? We gaan het zien.” 
De nieuwe variant is volgens de 

bierjournalist vooral een mooie 
opstap voor de pilsdrinker naar 
speciaalbieren met meer uitgespro-
ken smaken. Schepers: “Er zijn 
echter veel meer bieren die je die 
functie kunt toedichten. Veel 
brouwerijen proberen pilsdrinkers 
te verleiden de overstap te maken 
naar speciaalbier. Heineken heeft 
met de H41 wel een bier gebrouwen 
dat lastig is onder te brengen in een 
bierstijl. Het mag geen pils heten, 
het is geen blond of weizen. Er is 
eigenlijk nog geen hokje waar de 
H41 in past.” 

Schepers hoopt dat de innovatie 
andere brouwers ook inspireert om 
vaker iets te doen met de gist. “Gist 
is het meest onderschatte ingrediënt 
in bier. Dat je met hop veel variëteit 
in smaak kunt bereiken, is bekend. 
Er is ongelofelijk veel gevarieerd 
met bitterhoppen, vooral met 
aromahoppen. Dat heeft veel 
prachtige bieren opgeleverd. Ik hoop 
dat Heineken met de H41 brouwers 
inspireert om meer uit gist te 
halen.”

Rooskleurig
De vrouwelijke biersommelier 

Fiona de Lange tot slot is blij met de 
stap die Heineken met Heineken 
H41 zet. “Ik vind het heel goed dat 
deze brouwer innoveert. Dat is heel 
belangrijk. Zeker omdat de toekomst 
van de pilsmarkt er niet heel 
rooskleurig uitziet”, zegt de bekende 
biervertegenwoordiger. Het mooiste 
aan Heineken H41 is volgens De 
Lange het verhaal dat er achter 
schuilgaat. “Dat is gewoon het 
belangrijkste voor een succes.” 
Hoewel de biersommelier positief is 
over de innovatiekracht van 
Heineken, zet ze wel haar vraagte-
kens bij het feit dat de brouwer 
onder eigen merk innoveert. “Ik 
denk dat Heineken hier zeker iets 
nieuws mee in handen heeft, alleen 
vraag ik me af of ze dit niet beter 
onder het Brand merk hadden 
kunnen introduceren. H41 is een 
mooie toevoeging op het assorti-
ment, maar je kunt je wel afvragen 
of het een succes wordt. Het merk 
staat zo bekend om haar pils. Ik 
vraag me af of de pilsdrinker 
overstapt op een bier als dit. 
Andersom kiest een speciaalbier-
drinker niet zo snel voor Heineken. 
Toch hoop ik dat het de pilsdrinker 
wel aanzet om ook eens een ander 
biertje te gaan drinken.” 

De bierkenners zijn het over een aspect eens: goed dat Heineken innoveert. Of dat onder het juiste merk gebeurt en of H41 een succes wordt, daarover verschillen de meningen. “Heineken is bekend 

om pils en ik vraag me af of de pilsdrinker overstapt op een bier als dit”, vraagt Fiona de Lange zich af. 

Fiona de Lange.

Bierkenners loven innovatiekracht van Heineken

‘H41 past beter onder het Brand-merk’
AH lanceert 
range droge 
peul vruchten
Peulvruchten | door Marije de Leeuw

ZAANDAM - De peulvruchten uit 
de nieuwe productlijn van Albert 
Heijn zijn ‘onbewerkt’. Ze even 
snel opwarmen, zoals bij de 
meeste potten met peulvruch-
ten kan, is daarom niet moge-
lijk. De consument moet ze zelf 
koken. 

“We merken dat onze klanten 
vaker maaltijden zelf willen 
bereiden”, verklaart woordvoer-
der Els van Dijk. “Zo ingewikkeld 
is dat met onze peulvruchten 
niet, soms kost het alleen wat 
tijd. De bereidingstijd hebben we 
achterop de verpakking gezet, 
zodat consumenten daar reke-
ning mee kunnen houden. Het 
verschilt per product hoe lang 
het duurt. Linzen kun je bijvoor-
beeld in 25 minuten koken, maar 
kidneybonen hebben wat langer 
nodig: zo’n 65 tot 70 minuten in 
een gewone pan.” 

Recepten
Deze nieuwe peulvruchtenlijn 

van Albert Heijn bestaat uit acht 
producten, variërend van rode 
splitlinzen en kidneybonen tot 
groene spliterwten. De zakken 
met de peulvruchten kosten 
tussen de 1,09 euro tot 2,49 euro 
en staan in het schap tussen de 
rijst en graanproducten. Ach-
terop staan recepten, daarmee 
wil Albert Heijn de klant 
inspiratie bieden om te koken 
met peulvruchten. “We zien 
namelijk dat er steeds meer 
vraag is naar peulvruchten als 
vervanging voor vlees of vis in de 
avondmaaltijd”, aldus Van Dijk. 

Schijf van Vijf
De peulvruchten zijn vooral 

gericht op mensen tussen de 20 
en 40 jaar die ‘bewust met eten 
bezig zijn’. Met de productlijn 
speelt Albert Heijn in op het 
voedingsadvies van de nieuwe 
Schijf van Vijf om meer peul-
vruchten te eten. 

De peulvruchtenlijn van AH bestaat uit 

acht producten. 

Gist is het meest  
onderschatte  

ingredië nt van pils

Alain Schepers.
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