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Abstract
These decades the life expectancy is increasing, but the quality of life for elderly is not improving.
This quality of life could increase by preventing nutrition related diseases and deficiencies. Elderly
need an higher amount of protein than the average adult, but most of elderly do not nearly reach
their sufficient amount of protein each day. This problem could be solved by providing functional
foods enriched with protein for elderly to consume their needed extra protein. A fruit spread
enriched with protein could provide the extra protein for elderly. The aim of this study was to
explore the perceptions of elderly consumers regarding fruit spread fortified with protein.
Following this research aim the research question of this study was: What is the perception of
elderly consumers regarding fruit spread fortified with protein? This was investigated by conducting
a qualitative interview and measuring the consumer perceptions of different intrinsic and extrinsic
product quality cues of fruit spread fortified with protein. The qualitative research was held with
11 participants of 60 years or older. The questions of the interview were based on quality cues of
the total food quality model and the theoretical framework. Results of this study show that elderly
are predominantly skeptical and hesitant towards fruit spread fortified with protein. Elderly do not
see the reason why they would consume more protein and are unaware of the benefits of
consuming extra protein. Most participants would only buy this product when they are advised by
the doctor to consume more protein or if friends and family claim this product brings benefits to
their health. In order change the attitude and perception of consumers awareness around the
benefits of extra protein for elderly should be created.
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1. Introduction
1.1 Problem description
During the last decades nutrition-related diseases such as heart disease, obesity and diabetes are
rising at an alarming rate around the world (Muller-Riemenschneider et al., 2008).
Organizations and researchers are trying to find ways to prevent these nutrition-related diseases
and raise public awareness. In addition the consumer’s demand of nutritional value of food has
changed. A rising number of consumers are aware of the fact that food is not only for pleasure and
to satisfy hunger, but to provide nutrients and prevent certain nutrition-related diseases. Currently,
people believe proper nutrition can improve both mental and physical wellbeing (Menrad, 2003).
Another contributing factor is the current demographic change in the world due to the fact that the
life expectancy of people is increasing and birth rates are declining (National institute on aging,
2011). But while the life expectancy is increasing, the quality of life of elderly is not improving. It is
important to find methods to increase the quality of life of the elderly in this aging world. If the
quality of life increases, the elderly can possibly enjoy a longer and healthier life and continue to
live independently, which reduces the health care costs for the society. An increase in the intake of
protein could increase the quality of life for elderly (Wolfe et al., 2008).
Studies show that 15% of elderly over 60 years eat less than 75% of the required protein
(Roubenoff & Hughes, 2000). The recommended dietary allowance (RDA) for the consumption of
protein is 0.8 g/kg/day for adults, regardless of age. This minimum protein intake will prevent
progressive loss of lean body mass (Wolfe et al., 2008; European food safety authority, 2012).
Multiple studies have shown evidence that the elderly need a greater amount of protein intake than
0.8 g/kg/day (Gaffney-Stromberg 2009). However, several studies show that the current protein
intake of the elderly is inadequate (Ödlund Olin, 2004; Dunne & Dahl, 2007).
Muscle mass reaches a peak at middle adulthood and then declines at the age of 45-55 and the risk
of sarcopenia increases (Doherty, 2003). When the elderly increase their protein intake it can
improve the function, strength and mass of their muscles. Protein can in addition benefit the
immune status, wound healing, blood pressure and bone health. An intake of 1.5 g/kg/day can help
the aging population improve their overall health and quality of life (Wolfe et al., 2008). According
to the research of Dunne & Dahl (2007), instead of increasing meal frequencies or portion sizes,
specialized foods packed with nutrients in smaller amounts could be a more appropriate solution
for this problem.
A promising technique to improve the intake of protein could be developing functional foods
fortified with protein (Dunne & Dahl, 2007).
There has been some reluctance of European consumers with regards to functional foods.
From the consumer perspective, functional foods combine a perfect combination of health and
convenience, but many believe this comes at a cost. Consumers believe that trade-offs are to be
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made for functional foods; the taste and naturalness get compromised and elderly people could
therefore be more reluctant to try these foods (Grunert, 2010).
In order to improve the acceptance and overall perception of elderly towards fortified food,
research has to be done to investigate the best way to accomplish attitude change. A study by van
der Zanden et al. (2014) shows that the acceptance of functional foods is not unconditional;
conditions for acceptance depend on taste of the product and trustworthiness of the health claims.
In their research they conclude that if food producers want to develop protein-enriched foods, and
create market success, they should develop tasty and healthy protein-enriched foods and use an
existing food product that is already consumed often by elderly (van der Zanden et al., 2014).
However, more research is needed to determine the effectiveness and perception of consumers
towards protein fortification (Dunne & Dahl, 2007).
Consumer perception and acceptance have been identified as the key factor to successful market
opportunities (Siro et al., 2008). Because of enormous progress in the field of life sciences,
functional foods have become available on the market. Unfortunately, a lot of these foods meet poor
market acceptance (Annunziata & Vecchio, 2011). To improve this market acceptance it is needed
to really understand what the consumer wants. In this explorative study the perceptions and
preferences of elderly were investigated regarding a fruit spread fortified with protein. The aim of
this study is to explore different possible conditions to develop and market a fruit spread fortified
with protein by measuring consumer perceptions.

1.2 Research aim
Research question:
Following the aim of this study the research question is:
“What is the perception of elderly consumers regarding fruit spread fortified with protein?”
Subquestions:
- What is the perception of elderly on the intrinsic product quality cues of fruit spreads
fortified with protein?
- What is the perception of elderly on the extrinsic product quality cues of fruit spreads
fortified with protein?

1.3 Definitions
Functional food “A food can be regarded as functional if it is satisfactorily demonstrated to affect
beneficially one or more target functions in the body, beyond adequate nutritional effects, in a way
that is relevant to either improved state of health and well-being and/or reduction of risk of
disease” (Mollet & Rowland, 2002)
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Food claims “Any representation which states, suggests or implies that a food has particular
qualities relating to its origin, nutritional properties, nature, processing, composition or any other
quality. Claims exist to inform consumers about nutritional and health aspects of food“ (FAO/WHO,
2001).
Intrinsic product quality cues “The intrinsic product quality cues cover the physical characteristics
of the product” (Krutulyte, 2009). In this research this is demarcated by the following aspects;
carrier-ingredient combination, sensory characteristics, color and type of protein of the product.
Extrinsic product quality cues “The extrinsic quality cues represent all other characteristics of the
product, such as brand name, price, store type, label information, information on origin, etc.”
(Krutulyte, 2009). In this research this will be demarcated by the following aspects; brand, price,
packaging, food claims and information on the package.
Elderly In this research the term “elderly” is used for consumers who are in need of an increased
amount of protein due to aging. According to Roubenoff & Hughes (2000) people from the age of 60
already show some deficiencies in their protein intake (Roubenoff & Hughes, 2000). Therefore this
research defines elderly consumers as consumers who are 60 years or older.
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2. Theoretical background
2.1 Functional foods
The current market for functional foods is increasing (Mollet & Rowland, 2002). There has been
estimated that the global market potential of these functional foods could be worth $192 billion by
the year 2020 (Kaur & Singh, 2017). These positive developments in the functional foods market
are due to several factors. The first reason is that there is an increasing recognition for the role of
food and the influence on health (Krystallis et al., 2008), in addition there is an increase in life
expectancy and the final reason is that the health care costs are increasing (Menrad, 2003). If
elderly would consume more protein the quality of their life would increase and elderly could
possibly enjoy a longer and healthier life and continue to live independently, which reduces the
health care costs for the society.
Previous studies have been performed with protein enriched functional foods. These studies often
have the purpose to find a remedy for the protein malnutrition of elderly. It has been proven that
when elderly receive a supplement of protein their health improves significantly (Milne et al.,
2006). But what about foods fortified with protein, do they make a difference? In a study of
Smoliner et al. (2008) the effect of fortified foods on nutritional and functional value of frail elderly
is evaluated. The results show that during the intervention, the groups significantly improved in
their nutritional and functional status, although muscle function did not improve in the 12 weeks
intervention (Smoliner et al., 2008). In a study by Gall et al. (1998) an intervention group of 62
elderly was given protein and energy fortified meals for a time span of 3 months. Results show a
significant improvement in the health of the elderly. They conclude the study with “We therefore
propose that provision of fortified food and snacks is a convenient method of improving the
nutritional intake of hospital patients” (Gall et al., 1998).

2.2 The influence of intrinsic product quality cues on the perception of consumers
An intrinsic product quality cue that is an essential part of the functional food is the carrier product
of the fortification. It has already been proven that consumers prefer a fortified food product to
consume their nutrients compared to pill supplements (Fiszman, 2015), but the combination of the
carrier product and the ingredient is equally important. It is essential that this carrier-functional
ingredient combination is a good fit, for this determines the rate of success of the product. When
the carrier and ingredient combination is not satisfying for the consumer, it has a negative influence
on the market success of the product (Krutulyte et al., 2011). This carrier ingredient combination is
influential, but whether the carrier product is perceived as a healthy or unhealthy product is
relevant as well.
Studies come to different conclusions about whether the carrier should be a healthy product or not.
A study by van der Zanden et al. (2015) has shown that consumers prefer a healthy type of carrier
product as they find it more suitable for fortification (van der Zanden et al., 2015), meanwhile BechLarsen and Grunert (2003) indicate that a somewhat unwholesome product could benefit more
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from fortification than a food product that is seen as inherently wholesome already (Bech-Larsen &
Grunert, 2003).
When aiming for consumer acceptance, sensory characteristics of the functional food product play a
significant role. Consumers often assume that the sensory characteristics do not compare to the
original products which keeps them from buying functional foods. Especially taste appears to be an
important factor in the consumer's choice (Kaur & Singh, 2017). Verbeke (2006) concludes that
consumers prefer a product to taste well rather than the benefits that functional foods give. There
has been a decline in the willingness to compromise on taste during the last years (Verbeke, 2006),
but there is proof that when the health claim is strong enough consumers are still willing to
compromise on taste (Kaur & Singh, 2017). Verbeke (2006) concludes that functional foods
industries should not rely on the consumer willingness to compromise on taste but the industry
must respond to the demand with good-tasting solutions (Verbeke, 2006).

2.3 The influence of extrinsic product quality cues on the perception of consumers
A study by Ares et al. (2010) claims that non-sensory quality cues can have an important impact on
the consumer choice of functional foods. The study indicated that brands had an essential part in
influencing consumers choice. The price of a product had different effects on the purchase intention
of consumers. The price could decrease the intention to buy due to larger monetary sacrifice, but
likewise price has a positive effect on the perceived quality of the product (Ares et al., 2010).
Something consumers are not willing to compromise on is the convenience, therefore this should be
taken into account when marketing a new functional food (Kaur & Singh, 2017).
Health claims concerning fortification can have a great impact on the consumer. There are a lot of
different ways to communicate the health benefit of the functional food. Based on a research of
Diplock et al. (1999) five different claim types can be distinguished,
“(1) Content claim (“Contains …”), (2) Structure-function claim (“Helps bodily function, because
…”), (3) Product claim (“Helps bodily function”), (4) Disease-risk reduction claim (“Reduces risk,
because …”), and (5) Marketing claim (“Brings benefit, because …”)”(Diplock et al., 1999). The
results of the research by van Trijp & van der Lans (2007) show that the different formulation of
claims have little to no influence on the consumer appeal, perceived specific-health impact and the
perceived overall healthiness. Though some claims do have an influence on the credibility,
perceived newness and the difficulty for people to understand (van Trijp & van der Lans, 2007).
Van Kleef et al. (2005) conclude in their research that health claims should promote disease-related
health benefits in carriers that have a healthy image. Framing is an important aspect of the
communication but there is no case of “one size fits all”. Health claims do influence the willingness
to try functional foods. The extent of the willingness to try functional foods does depend on the
relevance of the health claim and the consumers disease state (van Kleef et al., 2005). Australian
consumers react differently to claims. They find the carrier of the functional ingredient far more
important than the health claim (Williams et al., 2008).
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2.4 Regulation of food claims
Research has been done to find out what the best formulations are for food claims, however they
need to comply with legal requirements. The Netherlands follows European legislation, the
regulations concerning food is thus based on the European general food law, regulation EC
178/2002. Following this legislation, other more specific regulations are developed.
The regulation EC 1924/2006 states all the rules concerning nutrition and health claims. This
regulation protects consumers, ensures fair competition and promotes innovation. It states that
foods with claims that are false and mislead the consumer, are not allowed and these foods get
prohibited. The EU regulation distinguishes two types of claims, nutrition and health claims.
● Nutrition claims are stated as “any claim which states, suggests or implies that a food has
particular beneficial nutritional properties due to: 1) The energy (caloric value) or 2) The
nutrients or other substances” (European commission, 2017).
● Health claims are defined as “any statement about a relationship between food and health”.
There are three types of health claims;
- Function health claims
- Risk reduction health claims
- Claims referring to children's development
The European commission only authorizes these health claims when they provide scientific
evidence that indicates their claims are legitimate. Besides scientific evidence the claim should be
easily understood by consumers and not misleading them in any way. EFSA is responsible for
evaluating the scientific evidence (European commission, 2017).

2.5 Elderly and perception on functional foods
In this research, the focus is on elderly consumers. Elderly consumers are seen as the ones that
need an extra amount of protein to maintain a healthy life (Gaffney-Stromberg 2009). But what do
they think about functional foods? Are elderly willing to try and buy these functional foods?
A study by van der Zanden et al. (2014) contests that elderly are predominantly skeptical about
functional foods, though most elderly already consume a functional food in their daily diet. This
skepticism is due to distrust, confusion and a lack of personal relevance (van der Zanden et al.,
2014). In line with this thought is a study by Wadolowska et al. (2009) among Polish consumers.
Elderly consumers are willing to use medicine to improve their health, but are not willing to modify
their diet by consuming functional foods. They stated: “Along with age, the level of interest in some
functional foods as a way to improve health decreased.” (Wadolowska et al., 2009).
Elderly admit that when they are advised to eat these functional foods by their family doctor, they
are more willing to try these foods. The conclusion of the study of van der Zanden et al. (2014) is
therefore to educate health practitioners of the benefits of functional foods. These doctors could
make a change in the willingness of elderly to try functional foods (van der Zanden et al., 2014).
With the demonstrated reluctance among elderly consumers, it is important to study the
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perceptions of the elderly in order to find out what remains the complication to incorporate
functional foods in their diet.

2.6 Total food quality model
What are the aspects that guide perceptions of elderly of functional foods? This model provided a
pathway for the interview in relevant aspects and quality cues that contribute to perception.
The total food quality model (TQF model) was developed by Grunert (Grunert et al., 1996; Grunert,
1997; Grunert, 2005). This model was created to combine and integrate various approaches into
one conceptual framework. In this model the quality perception of food can be analyzed. The model
(Figure 1) analyses the consumer's quality perception along 2 dimensions, horizontal and vertical.
● The vertical dimension is based on inference making. Why do consumers buy this product
rather than another product?
● The horizontal dimension is a dimension based on time, in this dimension before and after
purchase perceptions are distinguished. This distinction between before and after purchase
forms the basis of the model.
In this study only the section of “before purchase” was relevant, therefore only this section is
discussed. In the before purchase part, the model demonstrates how the available quality cues
construct the quality expectations. These quality cues consist of extrinsic an intrinsic quality cues
(Grunert, 1997; Grunert, 2005). Krutulyte et al. (2009) explains these terms as: “The intrinsic
quality cues cover the physical characteristics of the product, including packaging. The extrinsic
quality cues represent all other characteristics of the product, such as brand name, price, store type,
label information, information on origin etc.” (Krutulyte et al., 2009). In addition to intrinsic and
extrinsic quality cues, the cost cues play a significant role. These quality cues together connect the
consumer’s knowledge, expertise and belief of good product quality. The expected quality has four
quality aspects: sensory, health, convenience and process (Krutulyte et al., 2009).
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3. Research methodology
This research is an explorative study. An explorative/qualitative research was chosen to find the
perceptions of elderly participants with regards to a novel product; fruit spread fortified with
protein. According to the grounded theory by Allan (2003) before a quantitative study can be done,
qualitative research is needed to provide a basis (Allan, 2003). By gathering qualitative information
it provided us insight into the thoughts of the elderly participants regarding fruit spread enriched
with protein.

3.1 Research participants
The research population for this study consists of Dutch people of 60+ years of age, who live
independently. Elderly of 60+ already begin to gain risk of numerous nutrition-related diseases,
therefore it is equally important to take these “younger elderly” in account (Roubenoff & Hughes,
2000). To ensure the participants do their own grocery shopping they need to live independently to
participate in this research.
In total 12 participants were selected and interviewed. One participant admitted she was actively
trying to reduce her protein intake according to the doctor, therefore it was decided she was not an
appropriate candidate for the interview. Of the 11 appropriate interviewees, there were 5 women
and 6 men participating. The ages ranged from 60-86, the average age was 70 years old. The
participants all live in the provinces Gelderland and Noord-Holland. The participants were found
both using a snowball method and visiting a senior complex building. In the senior complex
building the researcher asked at the door if they would like to participate in the research. After the
8th interview there was no new information gathered anymore and therefore no more participants
were sought-after. In total 8 interviews were held with 11 participants. Three interviews were held
with two participants at the same time, and five interviews were held individually, since they had
no partner or friends nearby who could join the interview.

3.2 Interview procedure
For this research a semi-structured interview was conducted. The interview was done face to face
and was recorded with permission of the participant. All interviews were held and transcribed in
Dutch, because the interview was held among Dutch elderly who did not speak English fluently. The
interview was held with preferably 2 participants at a time, this would encourage the subjects to
have conversations together and engage in the topic.
The questions of the interview were based on the total food quality model quality cues and the
literature used in this research. In the theoretical framework relevant topics were assessed and
selected for the interview. The researcher prepared questions beforehand but during the interview
a topic list was used. This topic list was created to let the interview progress freely. The interview
consisted of four parts, it started with some general questions to get to know the respondents’
background and lifestyle. The second part investigated the knowledge and attitude toward the
concept of the protein enriched fruit spreads. What do the respondents find important? Would they
buy the product? The third part consisted of questions regarding the intrinsic product quality cues
12

of the fruit spread enriched with protein, and the last part covered the extrinsic product quality
ques.
In the extrinsic product quality cues part of the interview, photos were used to ask the opinion of
elderly participants on different formulations of health claims. These claims on the photos were
derived from the 5 different types of claims according to Diplock et al. (1999). Pictures were used in
the interview so participants could take their time to read and understand the different claims.
Before beginning the interviews for the qualitative study, a pilot interview was done. The most
important role of the pilot interview was to assess whether the questions are correctly formulated
and if all information that is needed for the research is covered by the interview questions.
Likewise in the pilot the duration of the interview was tested, and the researcher had an
opportunity to practice her interview skills. After the pilot interview two questions were added to
the interview namely; Do you prefer a pill supplement with protein or a food product enriched with
protein?, and; What type of health benefit of added protein do you find the most important?

3.3 Analysis of the interview
In order to find the most important intrinsic and extrinsic product quality cues of fruit spread
fortified with protein for the elderly participants, an overview was made of the data of the
interviews. The answers given during the interview were analyzed and coded according to different
theme’s respondents spoke about. These codes were marked with different highlight colors. In
Appendix 1 a scheme is presented with the different codes and their accompanying highlight colors.
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4. Results
In this section the results will discussed according to the code themes.
Opinion on functional foods fortified with protein
Interviewees had different opinions on functional foods fortified with protein. Six participants were
unsure and haven’t formed an opinion on these fortified foods, they are not very familiar with these
types of products.
“Ik heb er niet echt een mening over. Het zal gerust goed zijn maar ik koop het niet.”
(Vrouw, 60)
“Ik heb er eigenlijk geen mening over. Ik zou er zelf niet naar op zoek gaan, misschien als
andere mensen me vertellen dat ik dat nodig heb? Maar wat dat betreft ben ik heel simpel,
als ik ergens zin in heb dan eet ik dat ook. Ik kijk echt niet wat er in zit.” (Man, 70)
Some respondents indicated that they did not disapprove of functional products, but did not find it
relevant for themselves. The participants believe they do not need extra protein in their diet. Some
participants say only athletes, vegetarians or people who have had a operation could benefit from
products enriched with protein. Three participants were positive about these products, although
not using any functional foods with protein themselves yet. Only one interviewee had a
straightforward negative opinion, he found it nonsense. In his opinion he got all his nutrients from a
normal diet.
“Zelf vind ik dat onzinnig, alle dingen die ik nodig heb zitten gewoon in mijn voeding.” (Man,
63)
Opinion and intention to buy fruit spreads enriched with protein
Initially the participants seemed not willing to buy the fruit spread fortified with protein. This is
due to mainly 3 reasons; unawareness of the benefits of protein, uncertainty towards novel
products and the lack of personal relevance.
“Verder heb ik geen gevoel van dat ik extra eiwitten moet gaan eten dus zou ik geen intentie
hebben om het te kopen.” (Vrouw, 74)
“Ik heb geen idee waarom ik het zou kopen, ik ken het helemaal niet. Nou eerst zou ik
moeten weten of het werkzaam is, en positief.“ (Man, 87)
Respondents believe that they do not need fruit spread enriched with protein because they are not
aware of the benefit it could bring to them. They feel that if people eat a normal diet, they do not
need a fruit spread fortified with protein. The respondents are hesitant due to the uncertainty of
health benefits of the fruit spread enriched with protein. Another reason participants would not
buy the product is because they do not consume a lot of jam. One interviewee admits he is worried
that he would use the product in a wrong way, and fears he would consume too much protein. Some
participants would purchase the fruit spread fortified with protein, as long as they like the product.
14

“Maar de angst voor het product, dat ik hem verkeerd gebruik of zo is groter dan dat de
wetenschap mij kan vertellen.” (Man, 83)
Most participants are hesitant towards the fruit spread fortified with protein. They do mention that
they would be willing to buy these fruit spreads when recommended by a doctor or someone
knowledgeable of their health. Still some participants remain hesitant and would rather consume
other products for extra protein.
“(would you be willing to buy the fruit spread?) Jawel maar alleen als de dokter het zegt. Als
de dokter het zegt, dan vertrouw ik dat. Als jullie het me zouden vertellen zou ik het niet
kopen. De dokter weet wat ik nodig heb. Ook geen vrienden of familie.” (Man, 70)
“Vanuit een soort gebrek situatie. Maar stel ik zou het nodig hebben vanuit een gebrek zou
ik alsnog die jam niet gebruiken. Ik zou meer eten van producten die van nature eiwitten
bevatten. Dat zoek ik niet in supplementen. Ik ben veel meer van natuurlijk eten.” (Man, 63)
Preference pill or product fortification
To assess whether participants would consider buying an enriched food product, understanding the
preferences of participants regarding supplementation of nutrients is crucial. Participants were
asked whether they would prefer their extra needed nutrients in a pill or in a product like a fruit
spread. Five participants prefer their extra protein in a product. A common reason is that the
participants already need to take a lot of pills each day, and do not want to increase their number of
pills. The participants do see some negative consequences of this type of supplementation. A
concern for instance is that they would always have to eat fruit spread to get this protein.
“Nou in een product zou ik wel zo makkelijk vinden, ik heb al zoveel pillen.” (Vrouw, 74)
“Een pil is makkelijker denk ik. Maar de voorkeur gaat naar de jam, maar dan zou ik me
moeten dwingen om dat elke dag te eten.” (Woman, 60)
Two participants have no preference whether to take a pill or to eat a product that has been
enriched, and two prefer their supplement intake through a pill. These two participants prefer a pill
considering it is easy and because they already take pills, one pill extra does not make a difference.
Other participant explains that if you would take a supplement via a pill it is easier to dose and you
don’t have the hassle of obligatory eating that certain enriched product every day.
“Qua discipline is dat potje met eiwit pillen gewoon makkelijker. En met jam als de smaak
hetzelfde is dan heb je weleens een dag dat je er geen zin in hebt.” (Man, 61)
Opinion fortified fruit spread with seeds
A possible form of enriching a fruit spread is by creating “protein seeds”. The participants were
asked their opinion on this form of enrichment. No participant objected to this idea. Some
participants were enthusiastic about the idea, believing it would even create a more appealing fruit
spread.
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“Ik zou er ook geen probleem mee hebben, juist lekker lijkt het mij. Het moet wel lijken op
echte zaadjes, anders is het niet aantrekkelijk.” (Vrouw, 63)
“Ook goed, als het maar lekker is. Misschien nog wel een beter idee dan gewoon door de
normale jam. De zaadjes moeten wel knapperig zijn.” (Vrouw, 79)
The participants did express some requirements for this fruit spread with “protein seeds”. One
participant expressed it would be important that the fruit spread maintained the same consistency
as the regular fruit spread. Another requirement is that the seeds should look like real seeds,
otherwise the participant would not find the fruit spread appetizing. One man explains that he does
like the idea, but requires that the seeds should not be too large and hard.
Carrier of protein fortification
Most participants found fruit spread an unusual carrier for protein fortification. Out of all
participants only two think that fruit spread is a good carrier for protein enrichment. Four
participants don’t mind the carrier for the fortification, but do admit that they find fruit spread an
illogic choice for protein fortification. Four participants consider other products to be more
suitable. These participants do not consume fruit spread often, and would like to see the
fortification in products they consume regularly. Their recommendations are products like bread,
peanut butter and savory products.
“Wel slim, normaal zijn zulke producten helemaal niet lekker en met jam kun je dit
verdoezelen.” (Vrouw, 61)
“Ik denk dat meer mensen nog brood eten ja. Dat zou misschien een logischer product zijn
om te verrijken met eiwitten.” (Vrouw, 63)
Type of protein
When participants were questioned whether they had a preference for the type of protein used for
the fortification of fruit spread. Five participants answered that if it was their choice, they would
prefer the protein to be of plant origin. One participant explained that because the fruit spread itself
was from plants, it would be more logic that the protein would be of plant origin. Two participants
said that they would prefer plant protein, but only if it would be as effective as protein of animal
origin. Four participants had no clear preference.
“Ik zou wel de voorkeur geven aan plantaardig, als dat kan. Het moet natuurlijk wel dezelfde
werking hebben.” (Vrouw, 63)
“Nee daar heb ik geen voorkeur voor, dan word je zo veganistisch.” (Vrouw, 79)
Sensory characteristics
All participants agree that the taste of the fruit spread is a very important quality cue. Five
respondents claim that to them it is the most important quality cue of fruit spread, it would be the
reason whether they buy it. When this fruit spread is developed, the participants explain that they
would not want to compensate on the taste of the product. A number of participants do mention
that texture plays a significant role in the perception of the product, it should not be too different
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from the regular jam. There should be a harmony between the quality cues, the fruit spread
fortified with protein should not be very different from regular fruit spread.
“De jam hoeft niet precies hetzelfde te zijn, maar het moet goed blijven smaken. Stel hij zou
nog lekkerder worden, dan zou dat meegenomen zijn. Je eet een jam omdat hij lekker is. De
consistentie van de jam is ook erg belangrijk.“ (Man, 83)
“Het aanzicht moet goed zijn denk ik, ik herken de jam in. Ook al is de smaak hetzelfde het
moet wel op elkaar lijken en smeerbaar zijn. Niet dat je denkt ik weet niet wat dat is. Ik
moet bij wijze van spreken niet de jam in plakjes hoeven te snijden.” (Man, 61)
Color
When asking the participants what quality cues of the fruit spread fortified with protein would be
important to them, 8 out of 10 mentioned that color is an important aspect of the product
perception. Participants explain that the color should be in line with the expectations. If
participants buy a strawberry fruit spread they expect the color to be red.
“Als de jam knalgroen zou zijn zou ik er misschien ook wel voorbij lopen.” (Vrouw, 79)
Brand
When asking participant whether they would prefer the fruit spread fortified with protein to be
from a known brand only two women replied that they would prefer a known brand. This known
brand will provide trust in the products and the health benefits.
“Ja mij maakt het wel uit. Ik heb liever wel een merk dat ik ken. Een bekend Nederlands
merk. Anders zou ik denken doei, dit vertrouw ik niet.” (Vrouw, 61)
Most participants don’t prefer a known brand rather than an unknown brand. One man explains
that only the ingredient list will reveal if the product contains the extra protein and whether it
brings health benefits. Other participants say similar things. Some participants have the habit of
buying the fruit spread with the best price, they do not intend to change.
“Ik zou ook niet voorkeur geven aan een merk. Als het ingrediënt erop staat dan klopt dat
want het lijkt me dat dit gecontroleerd wordt.” (Vrouw, 63)
Cost cues
Ten participants are willing to pay more for the fruit spread enriched with protein, if they know it
will bring them benefits. This price increase should be in moderation, the participants would not
like to pay double the price of a normal fruit spread. Only one man (61) is not willing to pay more
for fruit spread enriched with protein. He is only willing to pay more if he would be instructed by
the doctor to consume the fruit spread for his health.
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“Nou geen idee, ik zou in eerste instantie niet bereid zijn om het dubbele te betalen van iets
wat ik niet ken. Maar als het echt positief zou uitwerken op mijn gezondheid zou ik wel wat
meer willen betalen hoor. Dan zou de prijs mij minder uitmaken.” (Man, 87)
Claim
The claims that drew the most attention and were preferred by the participants were; (1) “This
fruit spread contains extra protein” and the claim (2) “This fruit spread helps strengthen the body's
bone and muscle strength and function and overall health, because it contains protein”. The first
claim was chosen because participants found this the most important information and did not need
to have unnecessary complicated information. Some participants explained that they would only
buy such a product when they would need it, therefore they would like to recognize the product
quick and easy.
“Ja met deze simpele uitspraak weet ik genoeg, er wordt toch al overal bekend gemaakt wat
het doet etc. En als ik ernaar op zoek ben dan is het lekker makkelijk. Want ik ga het niet in
de supermarkt allemaal lezen, daar heb ik geen tijd voor. Die overige informatie lees je
alleen wanneer je thuis bent en je uit verveling de pot ga lezen.” (Vrouw, 61)
Other participants preferred the second claim. One man (61) explains he would like to know the
benefits of the added protein because he does not know everything himself. Other participants
explain that strengthening of the muscles and bones is the most positive benefit for them.
“Als het echt zo is, zou ik kiezen voor de informatie met “versterken”. Dat is het meest
duidelijk, en versterken is het meest positief.” (Man, 70)
Although participants say the claims are interesting to them and it would increase the willingness
to buy the product, some participants still have some hesitations. Participants explain that this
present day a lot of products contain claims. They would not just trust everything that is said. Three
participants give the recommendation that they would like to see this claim combined with a
certified icon. This will ensure them that they can trust the claim.
Packaging
All participants agreed they would prefer a jar of fruit spread rather than other options such as
portion packages. Participants find these portion packages expensive, a waste of packaging
material, unsustainable and unnecessary. One male participant mentioned that the advantage of the
portion packaging is the fact that the consumer consumes an ideal amount of protein in the
enriched fruit spread. His recommendation is that a measurement spoon is added to a jar of
enriched fruit spread to ensure the consumption of the right amount of the fruit spread.
“Ik koop eigenlijk altijd gewoon een pot, dat vind ik wel zo makkelijk. Daar gaat mijn
voorkeur naar uit. Het mag er gewoon zo uitzien als hoe de jampotten er nu uitzien. Geen
poespas. Als je nooit jam eet dan misschien een kuipje maar als je het dagelijks eet is een
grote pot het fijnst.” (Vrouw, 74)
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Information on packaging
The participants had different opinions on what they find important information on the package.
Not all consumers find information on the package important, three participants admit that they do
not look on the package of products at all. The remaining 8 consumers do look at the packaging. In
particular they look at the caloric content, the amount of sugars. And if they would look at a fruit
spread fortified with protein they would look for the amount of protein content. One couple (man,
63 and woman, 61) would like to know the dose of fruit spread that would be beneficial to them.
Another man (61) finds it important that the packaging would contain a certified icon, this would
ensure that he could trust the product.
“En er moet wel op staan wat de ingrediënten zijn, wat er precies inzit, de suikers etc. En
natuurlijk de eiwitten. (Vrouw, 79)
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5. Discussion
In order to evaluate the value of the findings in this study, the results are discussed. Firstly the
results of the study will be compared with the findings of the theoretical framework, after this the
limitations will be discussed and finally there will be recommendations for further research.

5.1 Results discussion
In this research different quality cues and general aspects of fruit spread fortified with protein were
discussed with the participants. The aim of the interview was to gather the perceptions of the
participants. In this section the results of the interviews according to the literature will be
discussed.
When elderly supplement extra protein in their diet, it creates big improvements in their health.
(Smoliner et al., 2008; Gall et al., 1998). Functional foods could provide this extra protein in the diet
of elderly. Still to this day elderly remain skeptical about functional foods (van der Zanden et al.,
2014; Wadolowska et al., 2009). In this research most elderly participants don’t disapprove of the
idea of a fruit spread fortified with protein, but remain skeptical due to mainly 3 reasons;
● Unawareness of the benefits of protein
● Hesitance towards novel products
● Lack of personal relevance.
This conforms to what is stated in the research of van der Zanden et al. (2014). In this research the
main concern is that elderly participants do not see a need for the fruit spread enriched with
protein for themselves. Most of the interviewed participants indicate that they believe they
consume more than enough protein through their current diet, although not consciously watching
their intake. When these participants got asked what would motivate them to buy the fruit spread
fortified with protein, there was one common incentive. Just as van der Zanden et al. (2014)
mentioned, their doctor or other health practitioners could motivate elderly to eat functional foods.
Intrinsic product quality cues
A study by Fiszman (2015) claimed that consumer prefer fortified food products over pill
supplementation when aiming to consume more nutrients (Fiszman, 2015). The results of this
research are in line with the results of Fiszman (2015), the majority of the respondent prefer a
fortified product but do see the convenience of pill supplementation.
The combination between the carrier and the functional ingredient is mentioned in the literature as
a very important quality cue for acceptance and success of the product. The results of this study
show that the elderly participants find the fruit spread an unusual product for protein fortification.
This could be explained by the study of van der Zanden et al. (2015) where it was stated that
consumers prefer a functional food to be something they consider as healthy (van der Zanden et al.,
2015). It could be that some respondents see fruit spread as an unwholesome product, containing a
lot of sugar and do therefore not find fruit spread an appropriate carrier. Sensory quality cues and
in particular the cue taste is something all participants mention as important quality cue in this
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study. The majority of participants find this the most important quality cue of the product. A
number of elderly participants state they would not compromise on the taste of the product. This is
in line with the results of Verbeke (2006) who indicates that consumers are less likely to
compromise on taste these days.
Extrinsic product quality cues
Next to intrinsic quality cues of fruit spread the participants were in addition asked to give their
opinion on extrinsic product quality cues. Ares et al. (2010) emphasize the importance of the brand
of functional foods with regards to consumer choice (Ares et al., 2010). The results of this research
show that the majority of the participants do not find this important. This difference could be
explained by the fact that the participants of the study of Ares et al. (2010) originate from Uruguay
and include different ages. In this study the participants were all Dutch elderly. Together with these
demographic differences, the diversity in culture could explain the differences in preference for
brands. Foscht et al. (2008) proves this notion by the means of a six nation study that show the
effects of culture on brand perception (Foscht et al., 2008).
Another extrinsic quality cue is the price of the product, this is an cue that affects the consumers
directly. Within this research participants admit that they would prefer to minimize the cost
differences between the regular fruit spread and the fortified fruit spread, although when it would
be proven that the enriched fruit spread would bring positive health benefits, most elderly
participants would be willing to pay a little more. Previous literature tells us the same (Ares et al.,
2010).
According to van Trijp & van der Lans (2007) claims have little influence on the willingness to buy,
yet in our research some participants said the claims would increase their willingness to buy,
although the elderly participants remain hesitant and skeptical. Van Kleef et al. (2005) likewise
performed a research regarding claims of functional foods and did find that these claims influence
the willingness to buy (van Kleef et al., 2005). In this research the claims did not affect the opinion
and perception of the participants, although they could be informative for overall awareness. These
differences between the studies could be due to research group, research population, situation of
the interview and prior knowledge of participants. Some participants express the food claims
would interest them, but may not take the time in the supermarket to read these claims.
Total food quality model
According to the total food quality model by Grunert (1997) consumers construct their quality
perception of food products based on intrinsic, extrinsic and cost cues. The shopping situation
mediates these cues. The model by Grunert (1997) guided the way to our interview questions. Just
as stated in the total food quality model, taste plays a significant role in the perception of food
quality for elderly consumers in our research. A contrasting outcome is that cost cues do not play as
a significant role for our participants as stated in the model. If the cost of the fruit spread enriched
with protein rises in moderation compared to regular fruit spread, elderly participant are still
willing to buy this. This could perhaps be explained by the notion that elderly do not mind spending
more money on their health.
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In this study we researched the perceptions of elderly consumers and used the “before purchase”
part of the total food quality model. In further studies it would be interesting to combine the
“before purchase” with the “after purchase” part of the model in a study. By doing this, it can be
evaluated what the experienced quality of elderly participants is and whether participants would
buy the fruit spread again.

5.2 Research limitations
In order to evaluate the findings of the research, some limitations of this research need to be taken
into account.
● Size of the group: This was a qualitative research, and eleven participants were interviewed,
which is rather a small group. Because this group is small, there is a chance that some
important opinions and quality cues that matter to elderly consumers are not found.
●

Questions: A question that could have been relevant to include in the interview is the
amount of knowledge the participants have about food and nutrients. This could be an
important context to explain answers that were given. This in addition could explain
differences in opinions. Next to this question, a question could have been added about
whether elderly participants find fruit spread to be a healthy or unhealthy product. This
could explain why participants find fruit spread an satisfactory carrier for protein
fortification.

●

Researcher and respondent bias: When interviewing participants, there is always a chance
of a researcher or respondent bias. In order to minimize the chance of a researcher bias, the
researcher held a pilot interview to practice their skills, but the chance of a researcher bias
still exists. The researcher can unintentionally influence the answers of the participants by
unintentional body language, asking leading questions and the confirmation bias. An
additional limitation could be that a respondent bias is present, for instance when the
respondent gives socially desired answers.

●

Fatigue: The interview took about 30 minutes and this can result in participant fatigue and
difficulty to focus on the interview. This happens especially with elderly participants who
get tired, lose focus and not fully understand all the questions anymore. This is the reason
why not every participant answered every question.

●

Structure: The objective of this research was to interview 2 elderly participants at the same
time, this would help the interview progress freely. Unfortunately, a number of elderly
participants did not have a partner or friend at the time to participate in the interview. The
interview of the participants that were interviewed individually was more structured, and
less free conversation. The difference in the interviewing method may produce differences
in the results. A suggestion for similar future studies would be to collect participants
beforehand that do have a partner/friend to do an interview with. This will prevent
different interview circumstances that could influence the results.
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5.3 Recommendations for further research
This research sketches a first general overview of different perceptions of elderly regarding fruit
spreads fortified with protein. In order to evaluate whether fruit spread fortified with protein could
be a success and should become available on the market, further research needs to be done.
At this moment participants are very hesitant about functional foods in general. They are not
willing to buy a fruit spread fortified with protein because they do not see the purpose and personal
relevance of extra protein in their diet. Research needs to be done on how to create awareness
around protein deficiency in elderly. Only when creating this awareness, elderly will see a reason to
try functional foods enriched with protein.
In addition further research could be done to gather information from a broader research
population. This research should take all different demographic characteristics into account, to
generate a broader perspective of the perceptions of different demographic groups of elderly.
Finally, if there is a producer/manufacturer that wants to market a fruit spread fortified with
protein, further market research needs to be done. What different segments of elderly consumers
are there and what segments do they choose as their target market? In what way should the fruit
spread fortified with protein be positioned? What is the superior customer value?
Finally, a sensory study could add a more clear definition to certain concepts elderly mention
during the interview. For instance, when elderly explain they would like the protein seeds in the
fruit spread to be crispy, a sensory study could clearly define what the participants mean with
‘crispy’. This is essential if producers/manufacturers would want to develop such a fruit spread.
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6. Conclusion
In this research the perception of elderly regarding fruit spreads fortified with protein was
explored by conducting qualitative interviews. These interviews focused on different intrinsic and
extrinsic product quality cues. Different intrinsic quality cues influence the perception of elderly on
fruit spread fortified with protein. Though a number of participants explain that they find it an odd
combination that fruit spread is enriched with protein, elderly participants don’t mind the new
concept of adding fortified seeds to the fruit spread, they even like the idea of seeds in a fruit
spread. The most important intrinsic quality cue is the taste, elderly participants are not willing to
compromise on this. Extrinsic quality cues produce different quality perceptions. Claims are less
important to the participants, they do not often take time to read these and are skeptical of claims
in general. Elderly participants are willing to spend more money for fruit spread fortified with
protein if they know it is beneficial for their health.
Elderly participants don’t dislike the idea of fruit spread fortified with protein but they remain very
skeptical. This skepticism is for all functional foods in general, due to distrust of effectiveness and
lack of knowledge about the benefits. For functional foods enriched with protein, elderly do not see
the reason why they would consume more protein and are unaware of the benefits of this extra
protein. If participants would knowingly have a need for protein, they would prefer an enriched
fruit spread rather than pill supplements. Most participants would only buy fruit spread fortified
with protein when they are advised by the doctor to consume more protein or if friends and family
claim this product brings benefits to their health. But whether they would prefer fruit spread
instead of other protein enriched products remains a question.
In order to increase the willingness to buy and decrease the skepticism, awareness plays an
essential role. Elderly at this moment are not aware of the fact that they need extra protein. On top
of this participants are not aware of the benefits of extra protein in their diets, which is the main
reason that keeps them from including functional foods like fruit spread enriched with protein in
their diet. In order to remove skepticism and gain trust, the elderly prefer to hear from people they
know and trust that this fruit spread could be beneficial to them. Therefore doctors and dieticians
should be educated on the benefits that these products could bring to elderly. Another method that
could provide more trust is the use of a certified icon on the functional foods. Elderly could
recognize this icon on products and feel they could trust the product.
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Appendix
Appendix 1: Coding scheme
Highlight color

Description of code

Yellow

Opinion foods enriched with protein

Orange

Opinion and intention to buy fruit spread
enriched with protein

Teal

Preference pill or product fortification

Light green

Opinion fortified fruit spread with seeds

Light blue

Carrier of protein fortification (intrinsic)

Light orange

Type of protein (intrinsic)

Purple

Sensory characteristics (intrinsic)

Burgundy

Brand (extrinsic)

Dark blue

Cost cues

Pink

Claim (extrinsic)

Light pink

Color (intrinsic)

Light grey

Packaging (extrinsic)

Dark grey

Information on packaging (extrinsic)
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Appendix 2: Interview questions
Thank you for participating in this interview. You will be interviewed together with another person,
so the interview will be more of a conversation. Please feel free to say whatever is on your mind,
there are no wrong or right answers. Your responses will be recorded and processed anonymously.
When something is not clear, don’t hesitate to ask me to clarify.
The interview will approximately take 25 minutes.
Introduction
- What is your age?
- Do you have a specific diet you follow?
- Do you have any illnesses or nutritional deficiencies?
- How familiar are you with functional foods?
- Do you consume any protein rich foods? Which ones?
- Why do you buy and consume protein rich foods?
- Would you consider buying foods enriched with protein?
Fruit spreads fortified with protein
- How often do you often eat jam/fruit spread?
- What do you think of seeds in jam/fruit spread?
- What do you think of the concept of fruit spreads enriched with protein?
- Would you buy it?
- What flavor do you prefer?
- What would be an essential aspect of the product for you to purchase it.
- Would you consider buying a protein-enriched fruit spread, when you would know it is
beneficial for your health?
- Would you prefer a pill supplement or this fruit spread enriched with protein?
- Imagine there would be a possibility to create a fruit spread with enriched protein in the
shape of seeds, what would be your opinion on this?
Intrinsic factors of fruit spreads fortified with protein
- What kind of protein would you prefer in fruit spread (plant-based/ animal-based)? Explain
- Do you think the fruit spread is a good carrier product for protein enrichment?
- Would you be willing to compromise on any aspects of the fruit spread fortified with
protein compared with the regular? (explain)
- Appearance
- Taste
- Shelf life
- Smell
- Texture
Extrinsic factors of fruit spreads fortified with protein
- What way would you like to see this product packaged? (Packaged separately, a whole jar)
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-

Would you be willing to compromise on price? (how much?)
Do you find it important that this product has a known brand? Explain.
What kind of information on the packaging do you find important?
What kind of information do you prefer:, and why?
- See appendix 8.3 for images
What benefit of added protein is most important for you?
In response to preferred claim:
- Is this claim credible for you?
- How interesting for you is this claim?
- How new for you is this claim?
- How likely would you be to buy a product with this claim on the package?
- How would you expect this fruit spread to be compared to other fruit spreads?

Thank you very much for participating in my research for my Bsc thesis! Do you have any questions
or remarks?
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Appendix 3: Interview images
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Appendix 4: Individual interviews
Interview 1 (Man, 63 en vrouw, 61)
I: Heeft u intoleranties of allergieën?
M: Nee, allebei niet dat ik weet.
I: Heeft u ziektes of nutriënten gebrek waar u van bewust bent?
V: Nee ook niet, voor zover wij het weten zijn wij gezond.
I: Wat is uw mening over voedingsproducten die verrijkt zijn met supplementen?
M: Ik vind het onzinnig.
V: Voor sporters is het wel zinvol maar als je gewoon normaal gesproken gezond eet dan is dat niet
echt perse nodig.
I: Consumeert u zelf eiwitrijke voeding?
M: Ja nouja, we eten gewoon een normaal dieet.
V: Niet bijzonders, als ik eraan denk dan eten we een ei, en soms 3 weken geen ei en yoghurt soms.
M. Ja maar het gaat om eiwitrijk geen eieren.
I: Ja klopt, maar eieren zijn ook een goede bron van eiwitten
V: Ja we eten gewoon normale porties, niet uitzonderlijk veel of weinig.
M: De schijf van 5 achtig.
I: Let u er op of u die eiwitten binnenkrijgt?
M: Nee absoluut niet.
V: Nou af en toe nemen we gewoon lekker een onsje lever op de boterham, een keer in de 2/3
maanden, en dan nemen we ieder de helft en dan is het ook goed, daarna hoef ik het ook niet meer.
M: We eten wel eiwitrijke dingen maar niet stelselmatig ofzo.
V: Maar soms is er wel zoiets als een behoefte, dat ik er nu trek in heb ofzo. En daarna denk ik nu is
het goed ook.
I: Wat is uw mening over voeding die verrijkt is met eiwitten?
M: Zelf vind ik dat onzinnig
I: Dus u zou ook niet overwegen om dit te kopen?
M: Nee, ik ben gezond en heb het niet nodig. Alle dingen die ik nodig heb zitten gewoon in mijn
voeding.
V: Ja klopt, we koken zelf als zoutloos omdat al in heel veel producten zulke dingen zit. Ik kijk er dus
zelf niet naar producten die zijn verrijkt met eiwitten.
I: Denkt u dat u ook alle benodigde eiwitten binnenkrijgt?
V: Ja dat weet ik wel zeker, het kan natuurlijk altijd wel iets beter maar het is hier goed hoor. Ik
maak elke week een menu en hier probeer ik de maaltijden een beetje te balanceren. Alleen
fruitinname kunnen we wel verbeteren.
M: Een beetje balans zoeken in dingen. Als je gevarieerd eet dan weet je dat je alles binnenkrijgt.
V: En we worden nooit ziek dus dan zal dat wel goed zitten. Dat is je richtlijn.
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M: Klopt. Ik voel me gewoon gezond.
I: Er is een master thesis student geweest die een jam heeft ontwikkeld die verrijkt is met eiwitten,
wat is hier uw mening over?
M: Ik zou het niet kopen
V: Nee, omdat er geen noodzaak is om extra eiwitten te nemen. Kijk als er wat gebeurt dan en je
hebt het nodig, dan is het een ander verhaal.
M: Vanuit een soort gebreks situatie. Maar stel ik zou het nodig hebben vanuit een gebrek zou ik
alsnog die jam niet gebruiken. Ik zou meer eten van producten die van nature eiwitten bevatten.
Dat zoek ik niet in supplementen. Ik ben veel meer van natuurlijk eten.
I: Wat vindt u over het algemeen van jam als drager van eiwitverrijking?
M: Wel slim, normaal zijn zulke producten helemaal niet lekker en met jam kun je dit verdoezelen.
Stel dat er mensen zijn die dit willen, is dit wel een slimme manier
V: Ja of in drinkflesjes.
I: Stel zo een jam zou op de markt komen, zou het belangrijk voor u zijn wat voor soort eiwitten erin
zitten? (dierlijk/plantaardig)
V: Als ik de keuze heb, plantaardig.
M: Ja als het net zou goed zou werken wel, maar aan de andere kant ik zou alleen deze eiwitten
nemen als dit nodig was dus. En als er dan een keuze zou zijn het liefste plantaardig. Het ligt er ook
aan of het dierlijke eiwitten zijn uit restproducten of niet. Een dier hoeft niet te sterven voor mijn
supplement.
I: U geeft net aan dat u alleen extra eiwitten zou nemen als dit nodig was, wat bedoelt u hier precies
mee?
M: Als het voorgeschreven wordt als je problemen hebt, dus iets aantoonbaar.
I: Heeft u dan liever een pil met eiwit supplement of in de voeding?
M: Voeding is wel makkelijker. Sommige mensen hebben problemen met pillen slikken maar daar
hebben wij geen problemen mee.
V: In voeding kan je het ook makkelijker doseren.
M: Als het in pil vorm zou zijn heb je kans dat een deel gewoon je lichaam verlaat.
V: En mensen die ouder zijn hebben al zoveel pillen, dus lijkt het me logischer in jam. Maar het is
wat minder te controleren
I: Zou u het belangrijk vinden dat zo een jam van een (bekend) merk is?
M: Nee, dat vind ik zelf onzinnig.
V: Nou niet van die onbekende merken hoor.
M: Ja maar op een potje staan de ingrediënten, en het zit er of wel of niet in. Mij maakt het niet uit of
het ah huismerk, bertolli of weet ik veel is.
V: Ja mij maakt het wel uit. Ik heb liever wel een merk dat ik ken. Een bekend nederlands merk.
Anders zou ik denken doei, dit vertrouw ik niet
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I: Zou u een eiwitverrijkte jam kopen als u weet dat het gunstig is voor uw gezondheid?
V: Nee want er zijn zoveel dingen gunstig, en als je dat allemaal gaat eten dan ben je de hele dag aan
het eten en drinken. En dat zou ook niet goed zijn. We zijn er redelijk nuchter in, als je gewoon
normaal eet vinden wij niet dat het nodig is.
I: stel er is een mogelijkheid om een eiwit verrijkte jam te creëren met de eiwitsupplementen in de
vorm van zaadjes, wat zou u hier van vinden?
V: Nou ik weet niet..
M: Nou, als het maar geen afbreuk doet aan de structuur van de jam. Het moet wel natuurlijk passen
bij de jam, het mondgevoel moet goed zijn
V: Ja klopt. Maar als het dezelfde is zou het lekker zijn. Je moet dezelfde consistentie behouden.
I: Wat vindt u extra belangrijk dat hetzelfde blijft met de originele jam en welke aspecten van de
jam mogen best wat anders zijn? (denk aan kleur etc)
V: Kleur is super belangrijk. Het mag best ietsjes steviger.
M: Het moet passen bij wat je verwacht. Bij aardbeienjam verwacht je ook een rode jam geen
groene jam
V: Ik zou wel schrikken als iets een kleur is wat je totaal niet verwacht. Ik zou wel willen weten
waarom het zo is
M: Ik denk kleur, smaak, mondgevoel moeten bij elkaar passen. Sommige dingen kunnen wennen
maar dat duurt wel lang.
I: Welke dingen vind u minder belangrijk als die precies hetzelfde zijn?
V: Nou of de jam dik of dun is, zoet ietsje minder zoet. Als het maar lichte veranderingen zijn. Niet te
heftig moet wel in balans zijn
I: Wat vindt u van de prijs? Mag het verschillen?
M: Nou, wij zijn echte Hollanders, dus liever niet.
V: Ja klopt, maar als het echt iets toevoegt mag het wel ietsje duurder zijn. Maar het moet niet teveel
gaan schelen.
M: Ja dan zou je ook gewoon kunnen compenseren door meer van bestaande spullen te eten.
V: Ja maar als het echt moet dan moet het, het is namelijk voor je gezondheid.
V: Het mag trouwens ook niet te chemisch zijn, des te natuurlijker des te beter.
I: Hoe zou zo een eiwitverrijkte jam eruit moeten komen te zien in uw ogen? Qua verpakking?
V: Liever in een pot. Portieverpakkingen zijn altijd heel duur en dan wordt het echt te duur. En ook
hoe lang het houdbaar blijft.
M: Qua dosering lijkt het handig, maar je kan ook een maatlepeltje bijleveren dat het alsnog
duidelijk is.
V: Ja hele grote potten heb je ook niets aan.
M: Ja als het bederfelijk is moet je geen hele grote potten nemen dus het ligt er echt aan. Dus
gewoon normale gangbare maten zoals je nu in de schappen ziet staan.
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I: Welke informatie zou belangrijk voor u zijn op de verpakking?
M: Nou die dosering die moet er dus wel opstaan dus hoeveel je nodig hebt.
V: Het is wel belangrijk dat je niet over een bepaalde hoeveelheid heen gaat.
M: Je ziet dat vaak mensen gaan overcompenseren en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
V: Ik kies voor de meest simpele, “Dit product bevat extra eiwitten”
M: Ik kies voor de uitspraak dat de jam die eigenschappen versterkt.
I: En waarom heeft u die gekozen?
V: Ja met deze simpele uitspraak weet ik genoeg, er wordt toch al overal bekend gemaakt wat het
doet etc. En als ik ernaar op zoek ben dan is het lekker makkelijk. Want ik ga het niet in de
supermarkt allemaal lezen, daar heb ik geen tijd in. Die overige informatie lees je alleen wanneer je
thuis bent en je uit verveling de pot ga lezen.
M: Ik ben voor het verhaaltje want anders is het te eenvoudig maar ik zou ook wel een soort
kleurcode/symbool/certificering willen zien, zodat ik het kan herkennen. Dan weet ik dat ik dat
zoek. Maar die kwaliteit zou wel bewaard moeten worden.
V: Ja ik zou meer als opdracht van iemand het gaan vinden, en dan ga ik er vanuit dat die persoon al
aan mij heeft verteld waarom ik het zou moeten kopen.

Interview 2 (Vrouw, 74)
I: Volgt u op dit moment een specifiek dieet? Of heeft u intoleranties?
V: Nee, nouja ik moet een beetje met suiker rekening houden.
I: Heeft u op dit moment een ziekte of tekort aan bepaalde voedingsstoffen?
V: Ik heb een pacemaker en last van bloedarmoede. Dat komt door pilletjes van trombose. Dus ik
slik ijzer supplementen.
I: Wat is uw mening over voedsel wat verrijkt is met supplementen?
V: Oh ik lees dat eigenlijk nooit, ik hou mij daar niet zo mee bezig
I: Consumeert u eiwitrijke voeding?
V: Ik drink wel melk bij de boterham of neem ik een toetje zoals yoghurt voor de eiwitten.
I: Eet u deze producten specifiek voor de eiwitten?
V: Het is meer gewenning dat ik om de zoveel tijd zulke producten eet.
I: Wat is uw mening over voeding waar extra eiwitten aan zijn toegevoegd?
V: Ik kijk er nooit naar. Niet echt een uitgesproken mening.
I: Eet u weleens jam?
V: Ja elke ochtend op de boterham, ik vind elke soort jam wel lekker.
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I: Wat is uw mening over een jam waar extra eiwitten in zitten?
V: Oh dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik weet niet als er zoiets is als teveel eiwitten
gebruiken, dat is natuurlijk niet goed. Dat weet ik eigenlijk niet.
I: Wat vindt u ervan dat de jam verrijkt wordt met eiwitten, of vindt u het eerder passen bij een
ander product?
V: Oh, nou niet echt over nagedacht. Ik vind het wel prima denk ik
I: Zou u deze jam kopen als u weet dat het gunstig is voor uw gezondheid?
V: Als ik dat nodig zou hebben wel ja. Ik zou wel op een dokter afgaan als die het tegen mij zegt.
Verder heb ik geen gevoel van dat ik extra eiwitten moet gaan eten dus zou ik geen intentie hebben
om het te kopen. Omdat ik toch wel regelmatig zuivelproducten eet.
I: Wat zou u ervan vinden als deze eiwitverrijking van de jam in de vorm van pitjes in de jam zou
zitten?
V: Als ik het product nodig zou hebben zou ik het wel kopen.
I: Wat vindt u dan belangrijk aan het product?
V: Ik vind het wel belangrijk dat als ik die ene boterham met jam eet, dat het lekker is. De smaak is
wel belangrijk voor mij.
I: Zou u problemen hebben met pitjes die verrijkt zijn met eiwitten in de jam?
V: Nee, geen probleem mee. Die zitten in veel soorten jam en dat vind ik niet erg.
I: Zou u het erg vinden als het wat duurder zou zijn dan de jam zonder eiwitverrijking?
V: Nou als het een paar euro duurder zou zijn heb ik er geen probleem mee, maar daar zit natuurlijk
een limiet aan. Ik ga geen 25 euro voor een pot jam betalen natuurlijk. Iets duurder is niet erg.
I: Heeft u liever extra eiwitten in een supplement pil of in een product?
V: Nou in een product zou ik wel zo makkelijk vinden, ik heb al zoveel pillen.
I: Vindt u het belangrijk dat deze jam van een (bekend) merk zou zijn?
V: Nee niet echt, ik heb nu vaak jam van de lidl die vind ik erg lekker. Ik vind de smaak het
allerbelangrijkst.
I: Heeft u een voorkeur wat voor soort eiwitten erin zitten? (dierlijk/plantaardig)
V: Ik denk toch het liefste plantaardig, omdat jam dit ook is
I: Stel er is zo een jam met eiwitverrijking, hoe zou deze eruit moeten komen te zien volgens u?
V: Ik koop eigenlijk altijd gewoon een pot, dat vind ik wel zo makkelijk. Daar gaat mijn voorkeur
naar uit. Het mag er gewoon zo uitzien als hoe de jampotten er nu uitzien. Geen poespas. Als je
nooit jam eet dan misschien een kuipje maar als je het dagelijks eet is een grote pot het fijnst.
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I: Welke informatie vind u het belangrijk op de verpakking?
V: ik vind wel dat er altijd heel veel suiker in zo een jam zit. Maar dat is natuurlijk ook zo wanneer je
het zelf maakt. Maar ik kijk er niet naar omdat ik weet dat er suiker in zit.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
V: Deze jam helpt met het handhaven….
I: Waarom spreekt deze u het meeste aan?
V: ik vind het wel belangrijk dat de botten en spieren goed blijven ja. Ik heb dus liever dat er wel
zoiets op de verpakking staat, dat spreekt mij meer aan.
I: Welk bijkomend voordeel van extra eiwitten vindt u het belangrijkst?
V: nou ik vind het eigenlijk allemaal even belangrijk. Dus laat het er maar allebei opstaan op de
verpakking
I: Als u dit leest, trekt dit uw interesse?
V: Dan zou ik het misschien wel kopen, maar zoals ik al zeg ik kijk er eigenlijk nooit naar. Dus weet
niet wat ik op dat moment zou doen in de supermarkt. Vooral als iemand mij zou vertellen dat ik dit
nodig heb zou ik er naar op zoek gaan.
Interview 3 (Man, 65 en vrouw, 63)
I: Volgt u een specifiek dieet, of heeft u intoleranties?
M: Nee, geen intoleranties waar ik van weet en ik volg geen dieet, al zou ik dat misschien wel
moeten doen.
V: Nee ik ook niet.
I: Heeft u ziektes of nutriënten tekort?
V: Ja, ik heb zelf reuma.
M: Voor zover ik het weet ben ik gezond.
I: Wat is uw mening over voedsel verrijkt met supplementen?
M: Ik ben daar niet zo een voorstander van. Het voedsel moet zelf natuurlijke nutriënten hebben en
je krijg als je gewoon goed en gezond eet krijg je alles binnen dus is dat niet nodig. En volgens mij
krijg ik gewoon alles binnen
V: Ik heb er eigenlijk helemaal geen problemen mee. Ik heb juist dingen nodig zoals calcium
vanwege mijn reuma dus zou dat soms wel van pas komen.
I: Consumeert u eiwitrijke voeding?
M: Ja eigenlijk wel, ik eet veel noten en eieren. Ik ben ook best een vleeseter, en daar zitten ook veel
eiwitten in.
V: Ja wel minder dan mijn man maar ik eet ook wel eiwitrijke voeding.
I: Consumeert u dit bewust, met het gevoel dat u deze eiwitten nodig heeft?
M: Nee ik totaal niet. Ik denk er alleen bewust aan dat ik groente en fruit moet eten. Dat eet ik vaak
omdat ik denk dat ik het nodig heb
V: Nou soms na een operatie let ik er wel extra op dat ik die eiwitten binnenkrijg.
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I: Wat is uw mening over voeding die verrijkt is met extra eiwitten?
M: Nou eigenlijk denk ik dat ik die niet nodig heb. Voor sommige mensen kan dit wel goed zijn,
zoals voor patiënten na een operatie. Maar voor de rest denk ik niet dat mensen dat nodig hebben.
V: Ja, vooral voor bijzondere gevallen. Voor de gemiddelde mens is dit niet nodig denk ik. Misschien
hebben vegetariërs en ouderen dit nodig.
I: U zou dus niet overwegen om het te kopen?
M: Nou het is zeker geen reden om het niet te kopen, als het gewoon lekker is zou ik het wel willen
kopen hoor. Ik zou er alleen niet naar opzoek gaan
V: Ja ligt eraan hoeveel het verschilt van het originele product. Maar ik zou het best willen kopen,
alleen ik zie het niet als iets wat ik perse nodig heb.
I: Wat is uw mening om het product jam te verrijken met eiwitten?
V: Nou voor die te weinig eiwitten krijgen, en die jam lekker vinden op brood zou dit wel een goed
idee zijn.
M: Klopt, alleen zelf eten wij helemaal geen jam. Dus voor ons is het niet echt wat, ik zou het dus
niet kopen.
I: Stel dit product komt wel op de markt, wat vindt u belangrijke eigenschappen van het product?
M: Ik vind het belangrijk dat het van echt fruit gemaakt is en vind het wel het lekkerst als er stukjes
fruit in zitten. Smaak is iets heel belangrijkst
V: Ik vind het belangrijk dat de eiwitten wel resultaat hebben.
I: Maakt het voor u uit wat voor soort eiwit in de jam zin?
M: Ik zou voor jam wel het liefste plantaardige eiwitten doen. Alhoewel ik eet ook gewoon boter op
mijn brood. Dus het maakt mij niet uit.
V: Ik zou wel de voorkeur geven aan plantaardig, als dat kan. Het moet natuurlijk wel dezelfde
werking hebben.
I: Mag de prijs eventueel wat verschillen?
M: Nou eigenlijk het liefste niet natuurlijk
V: Ja maar als het en lekker is en het bewezen goed voor je is is het logisch dat het wat duurder
wordt.
M: Ja maar het liefste wel binnen beperking.
I: Wat vindt u van het product jam als drager van de eiwitverrijking?
M: Ik denk dat jam niet zoveel gegeten wordt. Tenminste wij eten het allebei bijna niet.
V: Het lijkt mij een kleine doelgroep. Ik ken weinig mensen die veel jam eten.
I: En als u kijkt naar vooral de doelgroep ouderen, wat vindt u er dan van?
M: Ja dan is het misschien wel beter. Maar dan kan je ook brood verrijken met proteine.
V: Ik denk dat meer mensen nog brood eten ja. Dat zou misschien een logischer product zijn om te
verrijken met eiwitten.
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I: Is het voor u van belang dat deze jam van een bekend merk zou zijn?
M: Nee, ik ben totaal geen merken mens. Ik koop meestal de goedkoopste versie.
V: Ik zou ook niet voorkeur geven aan een merk. Als het ingrediënt erop staat dan klopt dat want
het lijkt me dat dit gecontroleerd wordt.
I: Zou u de eiwitverrijkte jam kopen als u weet dat het gunstig is voor uw gezondheid?
M: Ja, nou ja nogmaals ik eet geen jam. Maar als ik dan wel jam zou eten en ik weet dat het gunstig
zou zijn, en het zou niet meer kosten dan andere jam zou ik het wel eten ja.
V: Ik zou zo een product wel eten na een operatie ofzo, omdat ik dan weet dat ik die extra eiwitten
binnen heb.
I: Wat zou u ervan vinden als de eiwitsupplement in de vorm van zaadjes in de jam zouden zitten?
M: Nou wel lekker. Beetje knapperig er tussendoor.
V: Ik zou er ook geen probleem mee hebben, juist lekker lijkt het mij. Het moet wel lijken op echte
zaadjes, anders is het niet aantrekkelijk.
I: Wat vindt u een belangrijk aspect van de jam waar u niet op zou willen compenseren vergeleken
met de originele jam?
V: Ik vind dat de smaak wel hetzelfde moet blijven, dat lijkt mij wel het belangrijkst.
M: Ja het moet wel op jam lijken qua kleur en andere dingen. Het moet even zoet zijn, de textuur
moet hetzelfde zijn. Ik vind niet dat er iets aan moet veranderen. Het moet hetzelfde blijven.
I: Hoe zou de verpakking van de jam eruit moeten komen te zien volgens u?
M: Hmm lastig. Maar een grote pot trekt mij wel het meest.
V: Ja maar omdat wij juist niet zoveel jam eten is het juist misschien handig om deze ik kleinere
verpakkingen te doen, anders gaat het schimmelen.
M: Ja maar het is dan wel weer duurder en meer verpakking dus slecht voor het milieu. Voor mij
toch maar een grote pot.
I: Welke informatie op de verpakking vind u belangrijk?
M: Wat erin zit, en de hoeveelheid calorieën.
V: Ja wat de ingrediënten zijn en de hoeveelheid suikers.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
M: De meest simpele. De rest zijn te lange teksten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet dat
eiwitten goed zijn voor zulke dingen.
V: Ik zou toch voor de uitgebreidere gaan. Het versterken van…
I: Welk aspect vind u het belangrijkst?
M: Ik denk dat het goed is voor de spieren
V: Ik ben het ermee eens, dat het voor de spieren goed is geeft mij het meeste voordeel
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I: Wat is uw gedachte hierbij als deze informatie op een verpakking zou staan?
V: Ik zou dit wel vertrouwen. Ik neem aan dat dit gecontroleerd wordt. En ik vind het wel
interessant omdat ik weet dat ik extra eiwitten nodig heb. Ik eet dus helaas alleen geen jam.
M: Ja ik weet dat dit betrouwbaar is omdat ik weet dat dit gecontroleerd wordt door de voedsel en
warenautoriteit. Enigste nadeel is dat je niet weet hoeveel. Ik zou wel graag een cijfer willen zien,
dat maakt het wat makkelijker om in te beelden.
I: Is dit nieuw voor u? En Is het interessant voor u persoonlijk?
M: Nou nee, want en ik krijg al heel veel eiwitten binnen en ik eet geen jam.
V: Het is wel nieuw, ik heb het nog nooit zien staan op een verpakking dat er extra eiwitten in zitten.
M: Dat die eiwitten er extra inzitten zou geen reden voor mij zijn om het te kopen.
I: Hoe zou u deze jam verwachten t.o.v. een normale jam?
M: ik zou denken dat het wat smeuïger is maar dat het verder qua smaak hetzelfde is.
V: Ja en misschien iets duurder.

Interview 4 (Man, 83)
I: Volgt u een specifiek dieet/intoleranties?
M: Nee, dat heb ik niet.
I: Heeft u een ziekte of een tekort aan een specifiek nutriënt?
M: Nee ook niet eigenlijk.
I: Wat is uw mening over voedsel dat verrijkt is met supplementen?
M: Prima, als ze het onderzocht hebben en ze zeggen dat dat goed voor je is en dat het zou moeten
werken dan zal dat wel zo zijn.
I: Koopt u ook zulke producten?
M: Nou misschien zou er een tussen zitten maar niet bewust.
I: Wat is uw mening over voedsel dat verrijkt is met eiwitten?
M: Nou als dat een goed doel heeft, dan vind ik het prima.
I: Wat is uw mening over om het product jam te verrijken met eiwitten?
M: Nou het moet de smaak niet aantasten, het moet lekker blijven. Maar het moet ook niet te
ongezond zijn, een caloriebom.
I: Zou u zelf interesse hebben in zo een product?
M: Nee het zijn er teveel die de markt op gaan en dan hou je ze niet meer uit elkaar.
Teveel om te kunnen kiezen.
I: heeft u ook niet het gevoel dat u deze extra eiwitten nodig heeft?
M: Nee, als iemand het tegen mij zou zeggen dan wil ik het prima eten. Maar ik ga het niet uit mezelf
doen. Ik ga het niet onderzoeken. Als ik vind dat mensen veel van voeding weten dan wil ik wel naar
ze luisteren, dus ik sta er wel voor open.
I: Wat vindt u van de keuze van jam voor eiwitverrijking?
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M: Ja dat maakt mij niet echt uit. Maar de angst voor het product, dat ik hem verkeerd gebruik ofzo
is groter dan dat de wetenschap mij kan vertellen.
I: Zou u het belangrijk vinden dat zo een jam een merk zou hebben?
M: Ik heb graag dat er een bekend merk opstaan ja. Maar als het bijvoorbeeld bij de boer vandaan
komt die ik ken dan vertrouw ik het ook wel. Het is gewoon heel belangrijk dat het wel goed
smaakt. En ik wil ook geen e-nummers, dat zou ik het teveel vinden.
I: Zou u deze eiwitten liever in een pil hebben of in voeding?
M: Nee dat werkt voor mij niet zo. Het maakt mij niet uit, ik heb geen voorkeur.
I: Wat zou u ervan vinden als deze eiwitverrijking van de jam in de vorm van pitjes in de jam zou
zitten?
M: Het maakt mij eigenlijk niet uit. Maar het moet wel slikbaar zijn en smaken. Maar ik heb geen
moeite met pitjes in de jam. Het hangt er vanaf of de pitjes erin horen, anders is het niet fijn.
I: Mag er verschil zijn tussen een normale jam en een jam verrijkt met eiwitten? En op welke
vlakken?
M: De jam hoeft niet precies hetzelfde te zijn, maar het moet goed blijven smaken. Stel hij zou nog
lekkerder worden, dan zou dat meegenomen zijn. Je eet een jam omdat hij lekker is. De consistentie
van de jam is ook erg belangrijk.
I: en wat vindt u van de prijs, mag het wat meer kosten?
M: Ik vind dat er sowieso al meer betaald mag worden. Het is ook belangrijk dat de jam makkelijk in
gebruik is. Ik zou niet een hoge pot willen dat vind ik onhandig.
I: En zou u de jam het liefste zien in een grote pot of portieverpakkingen?
M: Nee dat is helemaal foute boel. Dan gaat er een hoop verloren in die constructie. Dat vind ik
zonde. Maar het hangt ook van de situatie af. Maar voor eigen gebruik heb ik gewoon het liefste een
pot.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
M: Van deze plaatjes zie ik het liefste concreet dat er extra eiwitten in zitten. Maar ik zou het liefste
willen weten hoeveel erin zit in cijfers. Het moet concreet zijn.
I: Wat vindt u ervan als dit op de verpakking staat?
M: Ja je moet er voorzichtig mee zijn en de waarheid erop zetten dat is vooral belangrijk. Ik zou het
niet zomaar vertrouwen. Je gaat pas dingen vertrouwen wanneer bekenden er positief over zijn,
mensen om je heen.
Interview 5 (Vrouw, 79)
I: volgt u een specifiek dieet of intoleranties? Ziekten of nutriënt gebrek?
V: Nee, niet dat ik weet nee. Ik ben een regelmatige eter en soms met een uitschieter?
I: Wat is uw mening over voedsel producten die verrijkt zijn met supplementen?
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V: Dat soort toevoegingen ben ik eigenlijk wel voor.
I: Koopt u zelf ook wel eens zulke producten?
V: Eerlijk gezegd kijk ik er niet echt naar. Ik koop wel altijd light producten.
I: Eet u zelf eiwitrijke voeding?
V: Nee, niet echt eigenlijk. Ik eet wel gewoon de schijf van vijf, en ik let op toegevoegde suikers.
Ik ben te lui om eigenlijk te letten op hoeveel eiwitten ik eet.
I: In wat voor soort producten zou u het liefste een eiwitverrijking zien?
V: Ja lastig, ik denk wel het liefste in vegetarische producten want ik ben niet echt een carnivoor. Ik
wil dat ik die eiwitten dan wel genoeg naar binnen krijgt. Ik zie het het liefste in gezonde dagelijkse
voeding.
I: Wat vindt u van een jam die verrijkt wordt met eiwitten?
V: Ik vind het heel leuk bedacht. En als het werkt en blijft in de schappen is het prima. Ik ben niet zo
een jam eter maar zou het misschien wel kopen voor op een beschuitje.
V: Ik zou het wel kopen als ik het lekker vind. En natuurlijk extra voordelen meebrengt voor de
gezondheid.
I: Vindt u jam een goede drager voor een eiwitverrijking?
V: Nee voor mij persoonlijk niet. Ik eet meer kaas en hartige dingen op brood. Daar zou ik liever
eiwitverrijking in zien.
I: Heeft u voorkeur wat betreft het soort eiwit? Zoals plantaardig of dierlijk?
V: Nee daar heb ik geen voorkeur voor, dan wordt je zo veganistisch.
I: Heeft u er voorkeur voor dat deze jam van een bekend merk is?
V: Nee daar heb ik geen voorkeur voor, andere mensen misschien wel maar mij maakt het niet uit.
Ik lees dus ook heel vaak wat erin zit.
I: Als u weet dat het gunstig is voor uw gezondheid, zou u de jam kopen?
V: Jahoor, ook al eet ik niet zoveel jam doe ik het welleens op een beschuitje of in een taart. Dat
komt wel op.
I: Stel de eiwitverrijking zou in de vorm van zaadjes in de jam zitten, wat zou u daarvan vinden?
V: Ook goed, als het maar lekker is. Misschien nog wel een beter idee dan gewoon door de normale
jam. De zaadjes moeten wel knapperig zijn.
I: Stel u zou die extra eiwitten nodig hebben voor uw gezondheid, zou u dan het liefste een pil met
extra eiwitten hebben, of een jam met extra eiwitten die u zou eten?
V: Ik zou allebei prima vinden denk ik. Ik denk dat ik het wel liever misschien nog in voeding heb,
alleen eet ik heel weinig jam dus dat maakt het moeilijk.
I: Wat vindt u belangrijke eigenschappen van de jam? Moet het precies zoals een normale jam zijn?
V: Ik wil niet compenseren op smaak, het moet wel naar aardbei smaken. Voor de rest is het goed
met mate natuurlijk. Smaak is het belangrijkst. Als de jam knalgroen zou zijn zou ik er misschien
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ook wel voorbij lopen. Ik zou ook wel willen dat de jam niet een chemisch goedje wordt, en wel
goed blijft voor je
I: En mag het verschillen qua prijs?
V: Ja dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ik wil er best iets meer voor betalen.
I: Hoe zou zo een eiwitverrijkte jam eruit moeten komen te zien?
V: Ik zie het het liefste in een pot, maar dan wel een halve pot. En er moet wel op staan wat de
ingrediënten zijn, wat er precies inzit. De suikers etc. En natuurlijk de eiwitten.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
V: “de jam helpt met het versterken ..” Heeft mijn voorkeur, dit dekt eigenlijk alles.
I: Wat vindt u ervan als dit op de verpakking staat?
V: Er staat tegenwoordig in de winkels heel veel. Ik zou soms niet meer weten waar ik naar moet
gaan kijken. Er is heel veel waar ik van zeg dat het zijn doel voorbij schiet. Ik ga voor lekker eten, en
als het extra voordelen meebrengt is dat natuurlijk ook leuk. Ik ben ouderwets van de schijf van vijf.
I: Zou u het wel overwegen om te kopen
V: Ja hoor natuurlijk, leuk.
I: Verwacht u verschil tussen een andere jam en deze?
V: Ja ik verwacht dat deze extra duur is maar verder verwacht ik dezelfde soort jam.

Interview 6 (Man, 70)
I: volgt u een specifiek dieet of intoleranties? Ziekten of nutriënt gebrek?
M: Gelukkig niet. Ik heb wel COPD.
I: Wat is uw mening over voedsel verrijkt met supplementen?
M: Oh daar kijk ik nooit naar. Nooit naar gekeken. Ik eet wat ik eten wil en verder let ik er niet op.
I: Eet u eiwitrijke voeding in het dagelijkse leven?
M: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik was een keer in het ziekenhuis en toen vertelde ze me dat ik iets
moest eten, maar anders had ik dat echt niet geweten.
I: Wat vindt u van voeding waar eiwitten aan zijn toegevoegd?
M: Ik heb er eigenlijk geen mening over. Ik zou er zelf niet naar opzoek gaan, misschien als andere
mensen me vertellen dat ik dat nodig heb? Maar wat dat betreft ben ik heel simpel, als ik ergens zin
in heb dan eet ik dat ook. Ik kijk echt niet wat er in zit.
I: wat zou u vinden van een Jam die verrijkt is met eiwitten?
M: Nou dat zou ik niet kopen hoor. Ik lust graag bosvruchtenjam, die neem ik altijd. Ik heb geen
behoefte aan een andere soort jam. Ik eet alleen bosvruchtenjam elke dag.
I: Stel u zou weten dat het gunstig is voor uw gezondheid, zou u dan toch overwegen om het te
kopen?
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M: Jawel maar alleen als de dokter het zegt. Als de dokter het zegt, dan vertrouw ik dat. Als jullie het
me zouden vertellen zou ik het niet kopen. De dokter weet wat ik nodig heb. Ook geen vrienden of
familie.
I: Stel de dokter raad u extra eiwit supplementen aan, heeft u dit dan liever in een pil of in uw
dagelijkse voeding (zoals jam)
M: Dat zou ik niet durven zeggen. Het maakt mij eigenlijk niet uit.
I: Wat zou u ervan vinden als het eiwit supplement in de vorm van zaadjes in de jam zit?
M: Oh daar heb ik totaal geen probleem mee.
I: Stel u zou zo een eiwitrijke jam kopen, wat zou u er belangrijk aan vinden?
M: Als hij maar goed smaakt. De smaak is voor mij het belangrijkst.
I: Zou u bereid zijn om meer te betalen voor een eiwitverrijkte jam?
M: Nee alleen als de dokter het tegen mij zegt dat ik dit moet eten. Kijk ik heb ook alleen maar een
pension dus het moet niet te duur worden.
I: Hoe zou een verpakking van zo een eiwitverrijkte jam er voor u uit zien?
M: Gewoon het liefste een pot jam. Ik koop nu ook gewone potten jam, dus dat zou ik dan ook
willen.
I: Wat vindt u belangrijk wat er op een verpakking staat?
M: Ik lees het echt nooit, dus eigenlijk niets.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
M: Als het echt zo is, zou ik kiezen voor de informatie met “versterken”. Dat is het meest duidelijk,
en versterken is het meest positief.
I: Wat vindt u ervan als dit op de verpakking staat?
M: Als ik het zou lezen, zou ik het nemen. Als ik het zou lezen tenminste. Dan zou het wel op de
voorkant moeten staan heel duidelijk. Ik wil niet moeten zoeken naar welke ik moet nemen, ik wil
het gewoon heel duidelijk hebben.

Interview 7 (Man, 87)
I: volgt u een specifiek dieet of intoleranties? Ziekten of nutriënt gebrek?
M: Nee helemaal niets. Nou ik heb wel COPD, en ik heb chronische leukemie maar dat is niet zo
ernstig.
I: Wat is uw mening over voeding die verrijkt si met supplementen?
M: Geen bezwaar tegen. Ik ben er alleen niet zelf naar opzoek. Ik heb volgens mij nog nooit zo een
product gekocht.
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I: Consumeert u eiwitrijke voeding?
M: Nou, we eten relatief veel eiwitten. We zullen dus wel genoeg eiwitten binnen krijgen.
I: U let er dus niet bewust op?
M: Nee, we zijn niet bewust iets aan het eten om die voedingsstoffen binnen te krijgen. Alleen fruit
trouwens, maar dat eten we elke dag.
I: Wat is uw mening over producten verrijkt met eiwitten?
M: Geen idee. Ik ken geen producten die verrijkt zijn met eiwitten dus heb ik er ook geen mening
over.
I: Wat vindt u van het idee om jam te verrijken met eiwitten?
M: Geen idee. Ik kan hier geen mening over vormen.
I: Zou u het overwegen om te kopen?
M: Ik heb geen idee waarom ik het zou kopen, ik ken het helemaal niet. Je zult eerst moeten
weten/ervaren wat het voorstelt. Ten eerste is het lekker om te eten? Ten tweede hoe goed is het
voor je? Merk je er wat van? Geen idee. Maar ik ken geen product dat verrijkte eiwitten heeft.

M: Nou het zou moeten blijken dat het fenomenaal bij ouderen teweeg brengt. Ik zou mensen om
mij heen er enthousiast over moeten horen, dan zou ik het misschien een keer proberen. Dit kan
door mensen om mij heen maar ook door reclames op tv en winkels.
I: Wat vindt u ervan dat jam wordt verrijkt met eiwitten? Zou u het liever in andere producten zien?
M: Ik vind niet dat jam een specifiek product is voor eiwitten. Ik zou eerder een product zien als
aardappelen. Nee ik vind jam geen specifiek product ervoor. Dan neem ik liever een eitje
I: Dus u zou eiwitverrijking liever in een ander product zien?
M: Nou dat weet ik niet. Nou eerst zou ik moeten weten of het werkzaam is, en positief. En als het
deze dingen is dan kan je vanzelf kijken waar je het in stopt. Maar dat zal me een zorg zijn waar het
in zit. Als het nou jam of pudding is. Ik zie het het liefste in het dagelijkse voedsel.
I: Vindt u het soort eiwit belangrijk wat in de jam zou zitten? (plantaardig/dierlijk)
M: Nou het zal in principe plantaardig zijn denk ik. Maar mij maakt het niet echt uit hoor.
I: Vindt u het belangrijk dat deze jam van een bekend merk zou zijn?
M: Nee, totaal niet. Daar hou ik me niet mee bezig.
I: Zou u eiwitverrijkte jam kopen als u weet dat het gunstig is voor uw gezondheid?
M: Als ik er een gebrek aan zou hebben, laat maar zeggen spieren of botten, en het blijkt dat het
positief uitpakt dan zou ik het wel kopen ja.
I: Wat zou u ervan vinden als het eiwit supplement in de vorm van zaadjes in de jam zit?
M: Zou ik niet erg vinden. Het liefste heb ik ze dat niet hard, in jam past dit niet. Het moeten
natuurlijk geen grote erwten zijn.

47

I: Wat vindt u belangrijke eigenschappen van de jam? Wat mag verander t.o.v. het origineel en want
moet hetzelfde blijven?
M: Het zou me niets uitmaken hoe het potje eruit ziet. De smaak maakt mij natuurlijk wel uit, dat is
heel belangrijk. Als de smaak aantrekkelijker is dan eet het makkelijker weg dan dat het vies is.
I: En nog andere dingen?
M: Ja de kleur moet er wel een beetje bij passen. De textuur moet er wel ergens op lijken, het moet
wel smeerbaar zijn. En het mag niet vol met pitten zitten.
I: En qua prijs, zou u bereid zijn meer te betalen?
M: Nou geen idee, ik zou in eerste instantie niet bereid zijn om het dubbele te betalen van iets wat ik
niet ken. Maar als het echt positief zou uitwerken op mijn gezondheid zou ik wel wat meer willen
betalen hoor. Dan zou de prijs mij minder uitmaken.
I: Stel u heeft die extra eiwitten nodig, heeft u deze supplement liever in een pil of in een product
zoals jam?
M: Als ik het nodig zou hebben, zou ik het net zo makkelijk in een pil nemen. Misschien heb ik zelfs
nog wel het liefste een pil, dat is wel makkelijk. Ik heb namelijk al zoveel pillen, een meer of minder
maakt dan niets uit. Oude mensen zijn gewend aan pillen.
I: Hoe zou een verpakking van zo een eiwitverrijkte jam er voor u uit zien?
M: Gewoon in een pot neem ik aan, ik vind die portieverpakkingen niets.
I: Wat vindt u belangrijk wat er op een verpakking staat?
M: Weinig eigenlijk, ik kijk er bijna nooit naar. Soms kijk ik hoeveel suiker erin zit. Maar dan nog, ik
hou eigenlijk wel van veel suiker.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
M: Ze lijken allemaal wel erg op elkaar. Ik vind gewoon simpel beter. Eigenlijk moet er staat de jam
is goed voor de botten en spieren klaar. Ik zie denk van deze plaatjes het liefste de informatie zie
met het verminderen van klachten etc.
I: Wat vindt u ervan als dit op de verpakking staat?
Ik weet niet zo goed. Ik vind het pas interessant als het blijkt in de praktijk dat het een positief
effect heeft op oudere mensen. Verder vind ik het prima. In ons geval nu heb ik niet het gevoel dat
we te weinig eiwitten binnen krijgen.

Interview 8 (Man, 61 en vrouw, 60)
I: volgt u een specifiek dieet of intoleranties? Ziekten of nutriënt gebrek?
V: Ik heb geen intoleranties en ben net gestopt met een dieet, waarmee ik minder ging eten.
M: Ik heb helemaal nergens last van en eet alles. Behalve vis, dat vind ik echt niet lekker.
V: We slikken de laatste tijd en vooral in de winter wel vitamine D, omdat ik een tijd moe was. Dus
dat doe ik wel, en ik slik zelf Kalk magnesium
I: Merkte u ook verschil toen u deze supplementen slikte?
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V: Ja ik werd wel wat minder moe, en het hielp volgens mij tegen krampen zei de dokter, en wat de
dokter zegt is altijd goed.
I: Wat is uw mening over voedsel verrijkt met supplementen?
M: Daar doen wij niet aan. En ik zou het niet weten ook, want ik krijg mijn eten voorgeschoteld.
V: Ik heb er niet echt een mening over. Het zal gerust goed zijn maar ik koop het niet.
M: Oh trouwens ik heb dat ik wel eens met hardlopen wel een vezel reep neem. Dat heb ik meer van
horen zeggen van andere mensen dat dat wel goed is. En het is goed licht verteerbaar.
V: Maar we zijn er niet bewust mee bezig.
I: Consumeert u eiwitrijke voeding?
V: We consumeren wel gewoon eiwitten door melk en vlees enzo, maar niet dat we er specifiek op
letten. Onze kinderen die sporten doen dit wel.
M: We eten gewoon ouderwets volgens de schijf van 5.
I: wat is mening over voeding die verrijkt is met eiwitten?
V: Nou geen mening over.
M: Nee ik zou het eigenlijk niet weten wat ik er van moeten vinden. Onze zonen die doen dat wel
voor het sporten maar wij niet hoor. Dat is meer voor sporters, dat hoeft niet met gewone mensen
zoals wij.
I: Soms kan het ook voordelen hebben voor volwassenen die aan het ouder worden zijn. Veel van
deze doelgroep krijgt te weinig binnen.
M: Heeft dat ook te maken met het stijf worden van de spieren en de kracht?
I: Ja daar kan het mee te maken hebben.
V: Oh, nou dat is wel iets waar wij problemen mee hebben,
M: Maar als ik ergens last van heb en het gevoel dat ik ouder wordt is de spierpijn en kracht van
mijn spieren
V: Maar als ik dan die extra eiwitten nodig heb, dan zou ik eerder meer melk gaan drinken dan
eiwitverrijkte producten eten. Maar nu je het zegt dat het misschien zou kunnen helpen zou ik er
misschien wel naar gaan kijken.
V: Maar ik ga echt niet van die eiwitdrankjes drinken zoals onze zonen soms doen.
I: In wat voor soort producten zou u graag eiwitverrijking terug zien?
V: Nou misschien in toetjes enzo denk ik.
M: Ja maar die eten wij nooit.
V: klopt, maar als dat dan goed voor je is ga je weer toetjes eten. Ik hou van toetjes. Tijdens mijn
dieet was het verboden. Wij eten nu nooit toetjes.
M: Ja als het maar niet in poedertjes zit die je in shakes of drankjes moet stoppen. Dat hoeft van mij
allemaal niet. Het moet in het eten zitten, dat is prima, maar niet in poedertjes en dat soort onzin.
V: behalve als de dokter het zegt, dan doe ik dat maar ik ga het niet uit mezelf doen.
I: Zou u het overwegen om een product met eiwitverrijking te kopen?
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V: Nou ik heb er soms zo mijn bedenkingen bij. Ze kunnen van alles op dat pak zetten. Ik weet het
gewoon nooit.
I: Wat vindt u van het concept van jam verrijkt met eiwitten?
V: Nou ik weet niet zo goed, we eten we nooit jam. Dus voor ons persoonlijk niet relevant
M: Ja maar als het zou helpen met mijn spieren, en je zegt van je hebt het nodig, nou ja dan smeer ik
jam op mijn brood.
I: Wat zou u ervan vinden als de eiwitverrijking in nagebootste zaadjes in de jam zou zitten?
V: Zou ik niet erg vinden.
M: Nee ik ook niet, geen probleem.
I: Zou u de voorkeur geven aan jam met eiwitverrijkte zaadjes of de eiwitverrijking door de hele
jam?
V: Nou toch wel het liefste de hele jam, je hebt toch het idee van dat jam glad hoort te zijn.
M: Je loopt ook het risico dat de zaadjes er oneven inzitten en dat ze op raken, nou dan heb je niets.
Misschien pulkt iemand het eruit.
V: Dan nog, wij eten nooit jam, of iets zoets op brood.
M: Nee maar als er gezegd gaat worden dat we meer eiwitten nodig hebben, en het zit door de jam.
Dan vind ik het geen probleem om jam te eten.
V: Ja dan heb ik het liever door de jam dan een eiwitshake, dat zou ik niet doen.
M: Ja en die informatie zou wel moeten komen van een dokter, als reactie op klachten symptoom.
V: Of een dietist.
I: Heeft u nog voorkeur voor wat voor soort eiwit in de jam zou zitten? Zoals plantaardig of dierlijk?
V: Nee maakt mij niet uit.
M: Mij ook niet.
I: Wat vindt u van jam als drager van eiwitverrijking?
V: Vind ik heel apart en vreemd eigenlijk.
M: Omdat het niet natuurlijk zit in jam vind ik het vooral raar.
V: Ik zou het eerder verwachten in pindakaas, daar past het meer bij als jam, omdat het al eiwitten
bevat
M: Omdat het met noten te maken heeft en die hebben ook eiwitten dacht ik.
I: Zou u het liefste hebben dat deze jam een bekend merk heeft?
V: Nee, dat maakt mij niets uit.
M: Nee
V: Ik ben eigenlijk anti merken, ik koop nooit merken.
M: Als het maar goed is, als er maar bewezen is dat het een positief effect heeft.
V: Ik koop gewoon huismerk ofzo. Ik lees wel eens etiketten en ik denk het is precies hetzelfde.
Maar het is wel een euro per pakje meer, puur omdat het dus eer merk heeft.
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I: Vindt u dat het product precies hetzelfde moet zijn als het origineel? Op wat mag eventueel
gecompenseerd worden?
V: Het moet wel naar jam blijven smaken natuurlijk
M: Het aanzicht moet goed zijn denk ik, ik herken de jam in. Ook al is de smaak hetzelfde het moet
wel op elkaar lijken en smeerbaar zijn. Niet dat je denkt ik weet niet wat dat is. Ik moet bij wijze van
spreken niet de jam in plakjes hoeven te snijden.
V: Kleur is ook belangrijk denk ik. Het moet geen zwarte jam zijn
M: Het moet wel op jam lijken.
V: en de zoetigheid moet ook goed zijn, het moet wel lekker zoet zijn.
M: Kijk een gifgroene jam, dat is toch raar. Het moet wel natuurlijk blijven.
V: De houdbaarheid maakt mij niet zoveel uit, ik kijk gewoon totdat het goed is.
I: En zou de prijs wat mogen verschillen?
V: Nou het mag wel iets kosten ja. Maar het moet geen potje van 7 euro zijn, dat ga ik niet kopen
hoor.
M: Nee alleen als het op doktersrecept gaat. Als je het wel moet, dan wordt het natuurlijk wel
anders. Dan wordt het meer medicijn. Als je niet anders kan door je leeftijd.
V: Kijk ik wil er wel wat meer voor betalen maar het moet geen euro’s schelen.
I: Stel u heeft deze eiwitten nodig, heeft u liever een pil supplement of een verrijkt voedingsproduct
zoals jam.
V: Ja met een pil weet je wel precies hoeveel je binnenkrijgt en dat je genoeg krijgt.
M: Ja want je hebt misschien niet elke dag zin in jam, en dan is dat misschien dat je niet genoeg
binnenkrijgt.
V: Een pil is makkelijker denk ik. Maar de voorkeur gaat naar de jam maar dan zou ik me moeten
dwingen om dat elke dag te eten.
M: Qua discipline is dat potje met eiwit pillen gewoon makkelijker. En met jam als de smaak
hetzelfde is dan heb je weleens een dag dat je er geen zin in hebt.
I: Hoe zou een verpakking van zo een eiwitverrijkte jam er voor u uit zien?
V: Ik zou toch voor een pot gaan
M: Een pot ja. Niet van die kuipjes dat vind ik niets.
I: Wat vindt u belangrijk wat er op een verpakking staat?
V: Dat het verrijkt is met eiwitten dat wel
M: En dat het getest is of zoiets. Dat er wel op staat dat dat het spul is wat je moet hebben. Ik zou
zelfs graag een soort certificering willen zien. Dat maakt het makkelijker. En wellicht voor
verschillende soorten eiwitten een kleurcodering.
I: Welke informatie op de potten jam spreekt u het meeste aan? (zie appendix 8.3)
M: Ik ben gewoon een beetje kort he. Ik zeg gewoon diegene met “Dit product bevat extra eiwitten”
klaar. Dat is het belangrijkst. Als ik weet dat dat goed is voor spierkracht.
V: Ja maar dat weet je nu, dat wist je niet.
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M: Nee
V: En dan zou je hem niet kopen, want dan zou je denken waarom zou ik extra eiwitten nodig
moeten hebben?
M; Dat is waar maar nu ik het weet vind ik dat toch voldoende.
V: Ik ga voor het versterken met de reden dat het extra eiwitten bevat. Ik zou niet voor
verminderen gaan. Die me versterken spreekt mij het meeste aan.
I: Wat vindt u ervan als dit op de verpakking staat?
V: Ja ik weet niet zo goed als ik het zou vertrouwen, ik ben nogal skeptisch vaak. Ze kunnen mij van
alles wijsmaken
M: Vaak zie je dat een plaatje visualiseren nog duidelijk is dan tekst maar ik weet niet of je dit in een
plaatje kan vangen
V: Ik heb bijvoorbeeld erg mijn bedenkingen met biologische producten, omdat ik weet dat dit soms
niet gehandhaafd wordt. En daardoor word mijn vertrouwen geschaad.
M: Ik zou gewoon nog graag een plaatje of certificering erop zetten waarop je kan zien dat dit echt
een internationale erkende betrouwbare bron van eiwitten is
V: ja dat lijkt me wel. Een teken of pictogram. En dat ik weet dat dit gecontroleerd is.
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