
Innovatie in de voeding gaat over zoveel 
meer dan nieuwe smaken vinden. Wie écht 
wil vernieuwen, trekt dezer dagen de kaart 
van gezonde voeding en een proper leefmili-
eu. “Want dat is wat de consument anno 2017 
belangrijk vindt”, weet Wim Destoop, General 
Manager van PepsiCo in de Benelux. “Gewoon 
lekker volstaat niet meer, voeding moet ook 
gezond zijn en liefst een kleine ecologische 
voetafdruk achterlaten.”

HOGERE VOEDINGSWAARDE
In zijn onlangs hernieuwde duurzaamheidsagen-
da tekent PepsiCo zijn doelstellingen voor 2025 
uit. En die zijn geen klein bier. Zo wil de voedings-
producent dat ten minste twee derde van zijn 
dranken (zoals 7UP, Pepsi en Looza) per 0,35 liter 
minder dan honderd kilocalorieën uit toegevoeg-
de suikers bevatten. “Omdat we al jaren in R&D 
investeren en de nieuwste technieken in de vin-
gers hebben, ben ik hoopvol over onze slaagkan-
sen”, reageert dr. Ellen de Brabander, R&D Senior 
Vice President bij de voedselgigant. “Doorslagge-
vend blijft natuurlijk de smaak. We willen dat een 
product met minder suiker, zout of vet minstens 
even lekker is.” Met de Quaker Cruesli is alvast een 
grote sprong gemaakt: het suikergehalte van de 
krokante muesli is met 30 procent verminderd. 
Daarmee doet het beter dan veel soortgelijke va-
rianten op de markt. 
 
Tegelijk ziet de R&D-directeur het aandeel ‘ge-
zonde’ voedingsstoff en in het productengam-
ma graag verder toenemen. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe producten legt ze dan ook de klem-
toon op eiwitten, granen, fruit en groenten. De 
Alvalle-soepen zetten de toon. “Het succes van 
die gazpacho’s ligt bij de versheid van de ingre-
diënten. De tomaten, komkommers en paprika’s 
worden op dezelfde dag geplukt en ver-
werkt, waardoor de smaak opti-
maal bewaard blijft.” Recent 
nam PepsiCo ook een 
nieuwe conser-
v e r i n g s t e c h -
niek voor zijn 
Naked-
smoothies in 
gebruik. Om 
de sappen te 
pasteuriseren en 
dus de bacteriën 
uit te schakelen, 
onderwerpt de 
voedingsproducent ze aan hoge druk 
(in plaats van hitte). Resultaat: vitamines en 

andere voedingsstoff en blijven beter bewaard 
en de drankjes lijken wel versgeperst.

Verder hoopt Ellen de Brabander de kwaliteit en 
het voedingsgehalte van de grondstoff en en in-
grediënten op te drijven. Samen met haar team 
en in nauw overleg met de agrobedrijven onder-
zoekt ze bijvoorbeeld of het mogelijk is om het 
percentage bètaglucan in haver te verhogen. Dat 
is een natuurlijk aanwezige vezel in haver, die 
de hoeveelheid verzadigde vetten in bloed doet 

afnemen en zo het risico op hartziekten vermin-
dert. Omdat veel landbouwers haver vandaag 
niet zo’n interessant gewas vinden en om aan 
de groeiende vraag van havergebaseerde pro-
ducten te voldoen, werken ze ook mee aan de 
ontwikkeling van nieuwe, sterkere rassen, die op 
meer soorten ondergrond groeien. Die oefening 
deden ze in het verleden al voor de aardappelen. 
Dat leidde onder meer tot een variant die qua 
vorm uiterst geschikt is voor de productie van 
chips. “Die aardappel heeft bovendien een hoog 
drogestofgehalte. En dat is voordelig want hoe 
minder vocht, hoe minder CO2-uitstoot bij de 
verwerking.” 

INNOVATIEKANTOOR IN LEUVEN
Hoewel PepsiCo behoorlijk wat onderzoekers 
in dienst heeft, zoekt het ook regelmatig ver-

sterking bij externe partners. “Een nieuw 
smaakje kan je zelf nog wel ontwikkelen”, 

legt Ellen de Brabander uit, “maar voor ech-
te doorbraakinnovaties moet je vandaag 
met universiteiten en andere kenniscentra 

samenwerken. In de toekomst zullen we ons 
meer en meer als een kennisintegrator posi-
tioneren.” Nu al neemt PepsiCo een leidende 

rol op in EIT Food, een gloednieuw Europees 
consortium van vijftig onderzoeksinstituten en 
industriële spelers dat de innovatiekracht in de 

sector wil verhogen. Het innovatiehoofdkantoor 

van de groep komt in Leuven, en dat heeft ui-
teraard alles te maken met de sterke positie van 
de universiteitsstad op het vlak van voeding. Het 
zevenjarig programma, dat bij het Europese Hori-
zon 2020-programma aansluit, zou niet alleen tot 
honderden nieuwe producten en start-ups moe-
ten leiden, het zou de voedingsindustrie even-
eens in het tijdperk van de circulaire economie 
moeten binnenloodsen.

Ervaring met hergebruik hebben ze bij PepsiCo in 
Veurne meer dan voldoende. In de fabriek rollen 
elke dag duizenden zakken chips van de band, 
samen met enkele tonnen aardappelschillen en 
zetmeel. Dat afval krijgt via een biogasinstallatie 
een tweede leven. “Met die aardappelresten pro-
duceren we in Veurne jaarlijks 5.535 MWh groene 
stroom. Meteen is zo 25 procent van het elektrici-
teitsverbruik van de fabriek gedekt”, vertelt Wim 
Destoop. En er is meer, want ook naar waterver-

bruik is de fabriek een toonbeeld van effi  ciëntie. 
In samenwerking met de lokale drinkwatermaat-
schappijen bouwde PepsiCo in 2013 een installa-
tie om het afvalwater te fi lteren voor hergebruik. 
Sindsdien kan de helft van het gebruikte water – 
160.000 m³ – weer als drinkwater dienen. 

VINCENT KOMPANY
Als duurzame onderneming wil PepsiCo ten slot-
te ook de mensen in en rond zijn sites sterker 
maken. In ontwikkelingslanden investeert het bij-
voorbeeld in de opleiding van vrouwen. In eigen 
land heeft het engagement onder meer geleid 
tot ondersteuning van BX Brussels, het project 
van Rode Duivels-aanvoerder Vincent Kompany, 
dat een duizendtal jongeren in Brussel via voet-
balwerking begeleidt. “Sportief, maar vooral ook 
sociaal”, zegt Destoop. “Het is onze manier om iets 
terug te doen voor de gemeenschap waarin we 
actief zijn.”  
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PEPSICO GAAT VOOR MINDER SUIKER EN MEER VOEDING
PepsiCo wil tegen 2025 de hoeveelheid suiker, zout en verzadigde vetten in zijn producten ver-
minderen. Ook zijn ecologische voetafdruk wil het temperen, onder meer door water effi  ciën-

ter in te zetten en afval maximaal te recycleren. Hoe ver staat het daarmee vandaag? 

In samenwerking met Ellen de Brabander en Wim Destoop 


