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Hij schenkt de glazen in als

ware het een Grand Cru van

uitzonderlijke klasse. “Proef

dit nu eens,” zegt Frits Panjer, eerste

man van het Bennekomse Contined

en importeur van onder meer

Amerikaanse veenbessen. Hij ziet me

goedkeurend knikken. “Lekker hè?

Dat is nou cranberrysap.”

Panjer vertelt samen met zijn account-

manager Jaco van Veldhuisen over

het succes van zijn product. Vijf jaar

geleden was de omzet van cranberries

op de Nederlandse markt nog niet in

procenten te meten. Dit jaar zet

Contined zo’n kleine negentig ton 

af voor zijn Amerikaanse producent

Ocean Spray. De Nederlander heeft de

helderrode bes met zijn aparte, zoet/

zure smaak ontdekt.

We hebben het over de Vaccinium

macrocarpon, de Noord-Amerikaanse

veenbes, beter bekend onder de naam

cranberry. Die naam dankt de bes aan

de vorm van de bloem, die veel weg

heeft van de kop en de snavel van een

kraanvogel. De “crane”berry werd

cranberry, vandaar. Die naam stamt al

uit het begin van de 17e eeuw, toen

Amerikaanse pioniers zagen dat de

Indianen de bessen aten. Al gauw

werden de eigenschappen van de

vruchten op hun waarde geschat.

Cranberries zijn lang houdbaar,

behouden hun sap, bevatten veel vita-

mine C en werden bovendien tegen

allerlei kwaaltjes ingezet. Zo namen

zeelieden op hun verre reizen de

vruchten mee om de gevreesde scheur-

buik tegen te gaan. Uit die tijd stamt

ook de Amerikaanse gewoonte om op

“thanksgiving day” cranberries te eten.

Delicatesse
Cranberries groeien op zure, vochtige

veengronden. In Europa groeit de op

een bosbesstruik lijkende plant voor-

namelijk in Scandinavië en de Balti-

sche staten. En, als curiositeit, op

Terschelling. Een met cranberries

geladen schip dat voor de kust verging

zou daarvoor verantwoordelijk zijn.

De Duitsers noemen ze moosbeere,

in Frankrijk spreekt men van airelle.

De Amerikaanse veengronden in de

kuststreken bij de grens met Canada

bleken bij uitstek geschikt voor teelt

op commerciële basis. De jaarlijkse

oogst ligt op 300.000 ton per jaar.

Voor de Amerikaanse consument zijn
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Contined ziet toekomst voor zijn Amerikaanse veenbessen

Nederland rijp voor 
de cranberry

Ontdekt door de indianen, rijk aan vitamine C en
uitstekend te gebruiken in warme en koude gerechten.
De cranberry wordt steeds populairder in ons land, en
niet alleen tijdens de feestdagen. Voor importeur
Contined een bewijs dat hun succesformule werkt.

Tekst Kees Bregman, foto’s Kees Bregman en archief Contined

Frits Panjer (rechts) en Jaco van Veldhuizen.

De akker wordt tijdens 
het oogsten van de cranberries

onder water gezet.



cranberries al lang geen delicatesse

meer, maar een min of meer alledaags

product. In Nederland zijn we nog niet

zo ver. Maar de cranberry is in opmars.

De piek in de consumptie ligt bij ons

duidelijk rond de feestdagen, als

menig rollade met een cranberrysaus

wordt overgoten. Dat is voor een

belangrijk deel de verdienste van

Contined, een pas dertien jaar jonge

firma uit het Veluwse Bennekom.

Watervlaktes
Voor de Nederlandse markt werkt

Contined samen met Ocean Spray,

een Amerikaans kwekerscollectief, dat

meer dan de helft van de totale cran-

berry-productie voor zijn rekening

neemt. Als Van Veldhuisen foto’s laat

zien van bijkans oneindige watervlak-

tes die geheel gevuld zijn met rode

bessen, is mijn eerste gedachte dat de

kwekers het gehele Michiganmeer

hebben afgehuurd om hun bessen in

te bewaren. Niet dus.

“Dat meer is de akker, die tijdens het

oogsten onder water wordt gezet,” legt

Van Veldhuisen uit. “Het oogsten

gebeurt op twee manieren. Eerst

wordt op de nog droge akker handma-

tig of met kleine machines de eerste

pluk gedaan. Uit die pluk komen de

gave, hele bessen, die voornamelijk

vers worden verkocht en voor gar-

nering worden gebruikt.”

Dan volgt het grote werk. De sluiskra-

nen gaan open en in een mum van

tijd staat de gehele akker onder een

paar decimeter water. Cranberries

hebben onder hun harde schil een

soort luchtkamertje. Een oogstmachi-

ne ontdoet de drijvende bessen van

hun takken. Dat gebeurt met de nodi-

ge zorgvuldigheid, omdat de struiken

na het wegpompen van het water het

volgende jaar weer bessen moeten

produceren. “Cranberries zijn na het

zaaien pas na vijf jaar vruchtdragend,”

zegt Van Veldhuisen. “Maar daarna

leveren de struiken op de juiste bodem

elk jaar bessen van uitstekende kwali-

teit. Eigenlijk moet je het een beetje

vergelijken met wijnbouw. Ook bij

cranberries heb je goede en slechte

oogstjaren, maar druiven zijn voor

hun kwaliteit afhankelijk van het sui-

kergehalte en dat hangt weer af van

het weer. Bij een bes met zuur sap als

de cranberry heeft het weer alleen

invloed op de kwantiteit van de oogst,

en niet op de kwaliteit. Die blijft min

of meer constant.” 

Fris rinsig
Frits Panjer vindt het tijd voor een

glaasje. Cranberrysap oogt een beetje

als cassis – helder rood en doorzich-

tig. Het smaakt ook wel een beetje

naar cassis, maar dan met een

eigenaardige mix van zoet en zuur.

“Fris rinsig”, verduidelijkt Panjer.

Cranberrysap staat inmiddels op het

41 • bakkers in bedrijf  oktober 2001

BASIS: 

standaard appeltaartdeeg

INGREDIËNTEN:

1000 g appelstukken

200 g gewelde gezoete gedroogde hele cranberries

(100 gram cranberries + 100 gram lauw water)

50 g appelpoeder

5 g kaneel

10 g kapselkruimels

200 g gewelde gezoete gedroogde cranberry stukjes (2 mm)

(100 gram cranberry stukjes (bits) + 100 gram lauw water)

BEREIDINGSWIJZE:

Rol het deeg op de normale dikte uit. Fonceer een taartvorm van 24 cm doorsnede.

Meng de appelstukken, gewelde gezoete gedroogde hele cranberries, appelpoeder,

kaneel en kapselkruimels. Breng deze vulling aan. Hierover komen de gewelde gezoete

gedroogde cranberry stukjes (2 mm). Werk af met een raster of bandjes. Bakken als een

appeltaart. Afgeleren kan met afdekgelei.

Recept voor een 
cranberry-appeltaart



schap bij de supermarkt, maar is nog

niet af van zijn wat exclusieve imago.

“Je moet het niet vergelijken met cola,

maar met andere pure vruchtensap-

pen,” stelt Van Veldhuisen. “De men-

sen maken op een feestje kennis met

cranberrysap en kopen het dan zelf.

De volgende stap is dat ze na het sap

andere producten met cranberries

gaan kopen.”

Contined levert de producten van

Ocean Spray in vele vormen. Naast

het sap zijn er de voor de bakkerij-

branche interessante gezoete,

gedroogde of gearomatiseerde bessen

die het uitstekend doen als ingrediënt

van allerlei vullingen en bavarois. 

Ook is er een compote op de markt

gebracht, die Ocean Spray niet elders

brengt. Panjer: “Dat valt geheel

binnen de filosofie die wij er op na

houden. We kunnen als importeur

natuurlijk het product simpel door-

geven aan onze afnemers, maar zo

willen we niet werken. Wij luisteren

heel goed naar de wensen van onze

klanten en kunnen daarom een pro-

duct op maat leveren. Die cranberry-

compote is daar een goed voorbeeld

van. 

Productonderzoek
Panjer heeft, voordat hij met

Contined startte, zijn sporen in de

voedingsmiddelenbranche verdiend,

en weet waarover hij praat. “Met voe-

ding heb je maar beperkte middelen

om je te onderscheiden van je concur-

renten. Een aardbei moet naar aardbei

smaken. Dat dwingt je om je te

onderscheiden in de details. De meer-

waarde zoeken wij in service, kwaliteit

en het inspelen op de wensen van

onze klanten. Wij investeren veel in

productonderzoek, omdat we zelf ver-

antwoordelijk willen zijn voor wat we

onze afnemers aanbieden. Als je

garant wil staan voor de kwaliteit van

je product moet je daar ook zeker van

kunnen zijn.” 

Het succes van de cranberryproducten

staat model voor het succes van

Contined. Panjer en Van Veldhuisen

heffen het glas op de toekomst.

Onbedoeld schittert het zonlicht door

de helderrode inhoud heen recht in

mijn ogen. Die Grand Cru was toch

niet zo’n slechte vergelijking.

(Advertentie)

“Cranberries 
smaken fris rinsig”


