NAJAAR ‘21 / WINTER ‘22

SOFTIJSMINIMAG VOL TRENDS, CONCEPTEN & INNOVATIES

Eindeloos
ijspret

Wintertijd
ijstijd!

Laat de ijsmachine
maar aan...
De winter staat steeds meer
bekend als ijstijd. En nee, dan
bedoelen we niet het ijs om op
te schaatsen, maar de verkoop
van softijs. Met de ‘warme
winters’ van tegenwoordig
kan het zéér lucratief zijn om
je ijsmachine gewoon aan
te laten.

Dat blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook uit de
trends. Op social media bijvoorbeeld, zien we softijs
steeds vaker in combinatie met andere producten:
van warm brood tot zoete snacks. De lekkerste
creaties komen voorbij. In álle jaargetijden, dus ook
in de winter. Elk seizoen heeft zo zijn smaken, en
een groot aantal is goed te combineren met softijs.
Dit biedt een unieke kans om ook in het traditioneel
wat mindere seizoen, het maximale uit je verkoop
te halen. Verras daarom met winterse creaties die
niet alleen heel erg lekker zijn, maar er ook nog
eens fantastisch uitzien. Die combinatie van smaak
én looks maakt dat de consument bereid is om daar
wat meer voor te betalen. Inspiratie nodig? Deze
Serious Fun helpt je op weg met de lekkerste
ideeën voor een knallende winter!
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Winterse
verwencreaties
Churros met softijs
De populariteit van churros kent geen grenzen,
zowel letterlijk als figuurlijk. Want ook bij ons
is deze van oorsprong Spaanse lekkernij een
echte hit. Steeds vaker in combinatie met een
heerlijke sundae van softijs. Zo creëer je binnen
no-time een fantastisch verwengerecht/
dessert, dat er – dankzij de puntzak van de
churros – très instagrammable uitziet.

Populair onder
jongeren en goed voor
hoge marges!

Donut met softijs

De donut is een van de bekendste verwenproducten. Niet voor niets schieten
de donutketens als paddenstoelen
uit de grond. Van die trend kun jij als
ijsverkoper mooi profiteren! Snijd je
donuts doormidden, vul één helft met
softijs en leg de andere helft er als een
sandwich bovenop. Garneer je creatie
hierna met de lekkerste sauzen en
toppings; niets is te gek! De bekende
social media-kanalen staan vol foto’s
van donuts met softijs en extra
ingrediënten, de een nog mooier dan
de ander. Populair onder jongeren
en goed voor hoge marges!

Bied jouw donuts ook aan voor
take-away, ze passen namelijk
perfect in een hamburgerbakje!
Croissant met softijs

TIP

Maak bovenin met een
lepeltje eerst een
klein gaatje, zodat
het softijs stevig
blijft zitten.
NICICE.NL

Wie een beetje de social media-kanalen in de gaten houdt,
ziet steeds vaker croissants met softijs voorbijkomen. Die
croissants zijn dan aan de bovenkant ingesneden en gevuld
met softijs. Origineel, lekker én fotogeniek. Maar het kan
nóg origineler en lekkerder. Hoe? Door van de croissant een
hoorntje te maken en de vulling van softijs af te toppen met
Banoffee parels. Bijkomstig voordeel: zo’n ‘hoorntje’ eet veel
makkelijker.
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Laat je groene
hart zien

Iedereen weet: (plastic) disposables die als afval in de natuur belanden,
zijn een groot probleem. Kan het ook anders? Gelukkig wel!
Er zijn namelijk genoeg duurzame alternatieven, die er ook
nog eens hartstikke gaaf uitzien.
Over plastic afval is al jaren veel te doen, en terecht.
Het milieuprobleem (in zee en op land) is zó groot
geworden, dat de overheid besloten heeft om in te
grijpen. Per 3 juli is namelijk de nieuwe SUP (Single
Use Plastic) wet van kracht. Die moet het gebruik
van plastic sterk verminderen, en daarmee ook de
hoeveelheid plastic die in het milieu terechtkomt.
Natuurlijk was én is dit voor veel leveranciers, ondernemers en consumenten even wennen. Logisch, als
je jarenlang met dezelfde disposables werkt. Maar
daar staat tegenover dat de nieuwe wetgeving ook
volop kansen biedt voor de ondernemer, en het met
een paar handigheidjes eigenlijk heel makkelijk is om
aan de nieuwe regels te voldoen.

Zeg ‘nee’ tegen zwerfafval
Hoe zat het ook alweer met die regels? Kort
samengevat: vanaf de zomer is het voor leveranciers
verboden om nog plastic rietjes en lepeltjes te
produceren en/of in te voeren. Rietjes en lepeltjes
die vóór 3 juli geproduceerd zijn, mogen nog tot
3 juli 2022 verkocht worden. Ook de zogenaamde
plastics op plantaardige basis (PLA) vallen hieronder.
Waarom dit alleen voor rietjes en lepeltjes geldt?
Omdat die het vaakst als zwerfafval worden aangetroffen. Zo vallen bijvoorbeeld plastic deksels niet
onder de nieuwe wetgeving.

Markering voor bekers
Daarnaast krijgen drinkbekers van plastic en karton
(ijsbekers vallen hier niet onder) een markering die
laat zien dat er plastic in zit. Dit is dus ook van
toepassing op milkshakebekers, want die hebben
aan de binnenkant een plastic coating tegen het
doorlekken. Ook wanneer de coating van PLA is
(biologische afbreekbaar plastic), krijgt de beker een
markering. Die wordt aangebracht in de taal van het
land waar het item verkocht wordt, vandaar dat je
soms meerdere talen zal aantreffen.

Van facts

Rietjes van stevig papier (1)

Lepeltjes van bamboe (2)

Papier is op dit moment het beste
alternatief, maar dan het liefste wél een
variant die lang stevig blijft in de milkshake,
prettig aanvoelt in de mond en weinig
smaak afgeeft. Geen probleem, Nic heeft
papieren rietjes in 2 maten: 8,5 mm x
23 cm voor de reguliere milkshake en
12 mm x 21 cm voor een premium-,
thick- of freakshake.

Veel houten lepeltjes geven een onprettige smaak af,
zeker in combinatie met softijs. Daarom kiest Nic voor
hoge kwaliteit bamboe, dat niet of nauwelijks smaak
afgeeft. Softijs blijft immers een verwenproduct om lekker
van te genieten, dan moet de smaak natuurlijk wel overeind
blijven. Ook nu hebben we 2 varianten beschikbaar: de
sundaelepel van 12 cm en de sorbetlepel van 18,5 cm.
Beide per 1000 stuks in een doos en per 100 gebundeld
met een papieren wikkel; dubbel duurzaam dus!

‘Slimme’ bekers en bakjes
Zoals gezegd zijn deze niet verboden, ook niet als ze volledig uit plastic bestaan. Toch mogen we best wat
duurzamer zijn dan de wet ons voorschrijft. Dat is goed voor ons ‘groene’ imago en praktisch bovendien.
Zo kan een milkshake die meteen wordt opgedronken heel goed zonder deksel worden meegegeven. Laat
jouw klanten vooral ook weten waaróm je dit doet, bijvoorbeeld via een tafelkaartje. Ook slim (én creatief):
gebruik geen plastic bekers, maar oublie cups (3) voor je lekkerste sundae’s. Deze zijn verkrijgbaar in 3
maten; de mini (51109) voor mini-ijsjes, de medium (51139) voor sundae’s en de large (51132) voor grote
sundae’s en sorbets.

We mogen
best wat
duurzamer
zijn

tot fun

Takeaway tip

Dek jouw ijsjes af met
een ducato (4) en verpak
ze in een schuifkarton
(5) met blokzak of een
vouwdoosjes. IJsdonuts
laten zich perfect
verpakken in een
hamburgerbakje (6)
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Tot zover de droge feiten. Dan nu het leuke deel: de
alternatieven die Nic jou biedt, en het voordeel dat je
kunt halen uit de nieuwe regelgeving. Want met
milieuvriendelijke disposables kun je extra creatief
voor de dag komen én je groene ondernemershart
laten zien. Steeds meer consumenten kiezen
bewust, dus: hoe groener, hoe beter! Hiernaast
zie je onze oplossingen.
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Het succes van
de Bubble Wafel
Gewoon Lekker Zoet is de nieuwe,
‘zoete’ winkel van Peter en Debbie
Spruit. Met een hoofdrol voor hun
premium cheesecakes, petit fours
en ander gebak. Maar óók voor hun
Bubble Wafels met het “romigste
softijs dat er is”. Volgens Peter
gaan die wafels “als een malle”.
Peter en Debbie Spruit
zijn eigenaar van vier
restaurants en een hotel.
Hun nieuwste zaak
opende in juli 2021 en
luistert naar de naam
‘Gewoon Lekker Zoet’.
De naam zegt het al:
hier verkopen de
eigenaren hun lekkerste
gebak, cheesecakes,
schep- én softijs.
“Het pand grenst
aan ons restaurant
‘Gewoon lekker’”, vertelt
Peter. “Daarvan hebben
we er vier in NoordHolland. Hier is onze
huisgemaakte cheesecake een van de
absolute bestsellers,
met circa 25 smaken
om uit te kiezen. We
begonnen met twee banketbakkers, maar nu
zijn het er al drie. Dit bracht ons op het idee om
een ‘Gewoon Lekker Zoet’ te beginnen, met een
hoofdrol voor ijs en gebak.”

Gezellig familiegevoel
Toen het pand naast hun restaurant vrijkwam,
zagen ze hun kans schoon. Gewoon Lekker Zoet
straalt een gezellig familiegevoel uit en beschikt
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met zijn grote Italiaanse vrieskasten, vitrines vol
lekkers en de koffiebalie, over enkele opvallende
eyecatchers. Behalve ijskoffies, cheesecakes en
gebak verkoopt Gewoon Lekker Zoet ook ijs.
“Softijs hoort erbij”, zegt Peter. “Omdat je van softijs
de mooiste verwengerechten kunt maken. Speciaal
hiervoor hebben we twee Nissei ijsmachines en
twee yoghurtijsmachines gekocht en zijn we een
samenwerking gestart met Nic. Uiteraard het
softijs, maar ook alle toebehoren komen van Nic.
We hebben het meest romige softijs dat er is; vol
van smaak en lekker stevig. Die verkopen we als
oublie, sundae en shake.
Maar met onze Bubble
Wafels maken we pas
écht het verschil.”

Recept voor succes
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Trendsetter in
Hoorn
“De versgebakken
wafels met romig softijs,
toppings en sauzen
gaan als een malle,
zegt “Peter. “We bieden
twintig verschillende
toppings aan, van
Oreo en Kitkat tot
versgesneden fruit. We
zijn de eersten in Hoorn
die Bubble Wafels met
softijs verkopen en dat is
te merken. Tijdens een
online actie verkochten
we bijna 1700 tegoedbonnen voor een wafel,
in twee weken tijd.” De (to-go) gasten van Gewoon
Lekker Zoet wachten graag op hun Bubble Wafel.
Peter: “Misschien dat sommige ondernemers een
beetje terugschrikken voor de werk- en wachttijd.
Maar als je genoeg ijzers hebt, en je toppings al
klaarstaan, dan zijn die wafels zo gemaakt. Nu dit
eenmaal loopt, kunnen we uitbreiden. Dan denk ik
aan coupes met softijs, freak shakes en meer.
We zijn nog lang niet klaar met Gewoon Lekker Zoet.
En ook niet met softijs.”

Benodigdheden:
• 60 cc melk
• 150 gram softijs
• 10-15 gram lotus
crunch
• 40 gram topping
mocchaccino
• 20 gram slagroom
• 5 gram mix choc
• 1 of 2 lotus® koekjes
Schenk de melk in de
beker en tap het softijs
erop. Voeg ¾ van de
topping en een eetlepel
lotus crunch toe. Meng
kort met een lepelmenger. Maak de
milkshake af met
slagroom, een klein
beetje topping, lotus
crunch, mix choc en
een lotus® koekje.

NICICE.NL

Wat krijg je als je het koffiekoekje
der koffiekoekjes combineert met
een mochaccino topping? Een
smaak die zich nog het beste laat
omschrijven als een mix van
mokka, koffie en cappuccino!
Of, zoals wij hem noemen: een
premium shake mochaccino lotus.
Onweerstaanbaar en exclusief!
Tip: geef deze winterse
milkshake net dat beetje extra
(luxe én smaak) mee door hem
af te maken met goud/zilver
parels.

TIP

Serveer deze luxe shake
voor consumptie in
uw zaak in een mooi
glas, dat scheelt
weer plastic.
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Van trend naar
topproduct
Heb je je weleens afgevraagd
waar Nic zijn inspiratie vandaan
haalt? Hoe onze nieuwe smaken
en producten tot stand komen?
Want daar zit natuurlijk een idee
achter. Die ideeën komen soms
van ver en soms van dichtbij.
De wereld van smaak verandert continu. Trends
komen en gaan, en sommige trends blijven voor
altijd. Denk aan duurzame disposables, die de
wereld een stuk schoner moeten maken. Dit gaat,
deels door de veranderde regelgeving, echt niet
meer veranderen. Daar spelen we dan op in,
bijvoorbeeld met ons Good Cho’ice concept.
Bij smaak- en andere trends (denk aan ‘looks’ en
uitstraling) zit dat toch iets anders. Wat nú populair
is, kan ‘morgen’ weer plaatsmaken voor een
nieuwe rage. De kunst is om de rage vóór te zijn,
en dat is precies wat we bij Nic doen.

Onze inspiratie komt
soms direct van klanten die
hun (goede) ideeën met
ons delen!

Van patisserie tot ijs
Hóe we dat doen? Om te beginnen door goed
naar de culinaire wereld te kijken. Onze inspiratie
komt soms direct van klanten die hun (goede)
ideeën met ons delen, waar we dan samen
mee aan de slag gaan. Maar óók uit branches
die verwant zijn aan de ijsbranche. De patisserie
bijvoorbeeld, waar trends ontstaan of een zoete
invalshoek krijgen. Denk aan Banoffee parels en
cheesecake. In de patisserie is cheesecake al jaren
populair, toch duurde het nog best lang voordat
deze smaak ook in de (soft)ijs wereld bekend
werd. Om precies te zijn: zo’n drie jaar geleden,
toen Nic zijn cheesecake toppings introduceerde.
Daar kwam in 2021 nog een milkshake siroop van
cheesecake en rood fruit bij. Want ook dát is een
trend: de populairste smaken worden steeds
vaker gecombineerd.

De Funny Faces
zijn een ware rage!

Bubble Wafels

Mr. Potato Head

Heb je het over smaaktrends, dan heb je het
meestal over toppings, sauzen en garneringen. De
basis – het softijs van vanille – staat nu eenmaal als
een huis. Maar met toevoegingen kun je variëren
én het verschil maken. Waarbij je vooral moet
inspelen op de trends van het moment. Vandaar
dat Nic zowat de hele culinaire wereld afspeurt
naar noviteiten met een groeipotentie voor de
Nederlandse markt. Nóg een voorbeeld: de trend
van Bubble Wafels startte in Hongkong en kwam
via de Verenigde Staten bij ons terecht. Het is te
verwachten dat de vraag naar Bubble Wafels nog
flink zal groeien, zeker in de grote steden. Hoe we
dit weten? Omdat deze wafels in Azië de VS
inmiddels zijn uitgegroeid tot een ware rage.

Behalve smaak spelen ook ‘looks’ een rol. Zéker
sinds de komst van social media, want de gaafste
creaties worden gedeeld. Aansprekende kleuren
en vormen vallen in de smaak, zoals het geval is
met onze Funny Faces. De inspiratie hiervoor komt
overigens uit de speelgoedwereld (ken je
Mr. Potato Head nog?). De Funny Faces zijn in
de markt gezet als kinderproduct, maar inmiddels
zijn ook (jong-)volwassenen hooked aan deze
speelse gezichtjes. Gezien de populariteit van
emoticons, onder jong én oud, is dat niet helemaal
onverwacht. Zo hangt alles met elkaar samen en
volgen we zoveel mogelijk de trends in andere
branches en werelden. Want dáár begint het,
voor ons en voor jou als ondernemer.

Social Media
Je hoeft maar naar social media te kijken om te zien welke kant ‘we’ opgaan. Vaak is er sprake
van een sneeuwbaleffect: iets begint (bijvoorbeeld) in Azië, waait over naar de Angelsaksische
wereld en komt dan bij ons terecht. De Aziatische McDonalds introduceerde onlangs een
McFlurry met pittige chili-dip. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Ook dáár weten ze dat dips en
toppings met pittige smaken in de lift zitten. Denk aan onze milkshake siroop green tea/ginger
(gember is hot!). Dit zijn misschien geen massaproducten, maar wel smaken waarmee je het
verschil kunt maken.
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Winters
verwenijs

“Nic helpt je aan
de mooiste posters,
kaarten en ander
promo-materiaal.
En aan lekker softijs
natuurlijk.”

Cafetaria The Corner in Klazienaveen zet de lekkerste ijscreaties op
de kaart. Met wafels, donuts en diverse soorten verwenkoffies.
“Die zien er echt heel gaaf uit”, zegt eigenaar Roy Schoenmaker.
“En met het romige ijs van Nic heb je een prima basis.”
The Corner grenst aan eetcafé Zus & Griet. Eigenaar
gerechten voor thuis”, zegt hij. “Daar hoort als
Roy, die beide bedrijven overnam van zijn ouders,
vanzelfsprekend ook ijs bij. In álle seizoenen.” The
verkocht jarenlang géén softijs in de winter. Tot
Corner heeft ook een uitgifteluik voor zijn ijs. ‘Aan
vorig jaar, toen hij voor het eerst ging bezorgen en
de straat’ worden vooral cups en oublies verkocht,
ontdekte dat softijs ook dán veel besteld wordt.
met verschillende soorten toppings en sauzen. In
“Onze klanten bestelden
de cafetaria en het eetcafé zijn de verwengerechten
Sundae’s, milkshakes en
met softijs favoriet. Plus de koffies met softijs, want
bekers softijs voor thuis”,
ook dáár is Roy nu mee begonnen. “Dit moet nu
vertelt hij. “Ik vermoed
echt gaan groeien”,
als dessert, bij hun andezegt de eigenaar.
re gerechten. Bij vrijwel
“Binnenkort krijgen
elke bestelling zat wel
we een tafelkaart,
iéts met softijs.””
inclusief onze ijsOok deze winter blijft
koffies. Met of
de softijsmachine aan
zonder likeurtje
en introduceert Roy een
door de koffie, extra
kaart met de lekkerste
slagroom ‘on top’ en
ijscreaties, in samenwerking met Nic.
diverse siropen en
“We verkopen méér dan Sundae’s,
garnituren erbij. In
De wafels en
cups en oublies”, vertelt hij.
een mooi glas ziet
donuts zien er extra
“Sorbets en freak shakes
dat er heel gaaf en instagramnatuurlijk, maar ook wafels en
mable uit. Deze ‘verwenkoffies’
aantrekkelijk uit op
donuts met softijs. Daar is best
zie je steeds vaker, bijvooreen mooie plank, met
veel vraag naar. Die wafels en
beeld op social media. Onze
sauzen en andere
donuts serveren we op een
medewerkers zien die óók, dat
garnituren. En ook
mooie plank, met sauzen en
koppelen
ze dan weer terug naar
de verwenkoffies
andere garnituren. Dat ziet er
mij. Zo van: moeten we ook geen
gaan heel goed.
heel mooi uit, als een ‘sandwich’
ijskoffies gaan verkopen?”
van slagroom en softijs, maar dan
met twee wafels of de beide helften van
Lekker ijs, mooie plaatjes
een donut. Met de sauzen en garnituren kun je
Zo gezegd, zo gedaan. Binnenkort zijn die
goed variëren, van frisse fruitsmaken in de zomer tot
koffies ook op Roy’s nieuwe tafelkaarten te zien.
rum-rozijnen in de winter.”
“Nic helpt je aan de mooiste posters, kaarten en
ander promo-materiaal”, zegt hij. “En aan lekker softijs
Lekkere ijskoffies
natuurlijk. Het ijs is lekker romig en dat heb je nodig
Sinds Roy ook bezorgt, is de verkoop van zijn softijs
ook, als basis voor een verwengerecht. De uitstraling
gestegen. “De mensen gunnen zichzelf de lekkerste
is belangrijk, maar de smaak blijft bepalend.”
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Carin Jagt, accountmanager van Nic, heeft
20 jaar lang een cafetaria gehad. Als geen
ander weet ze hoe belangrijk het is om
het verschil te maken met je assortiment.
Volgens haar denkt Marlieke er ook zo over.
“We hebben beiden een passie voor ijs”, zegt
ze. “Als ik iets nieuws zie, tip ik Marlieke
meteen. Andersom is dat net zo. Bij die
donuts moest ik meteen aan haar denken.
Het mooie van die donuts is dat je ze kunt
meegeven in een hamburgerbakje.”
Carin verwacht in 2021 veel van de donut.
Maar óók van de gekleurde oublies (bij voorkeur oranje), funny faces, look o look speentjes en andere vrolijke toevoegingen. “We
gaan voor creativiteit, kleur en
vrolijkheid”, zegt ze. “Er
komen betere tijden aan
en die moeten we
vieren! Jordin en
Marlieke zijn er in elk geval klaar voor.”

“De mensen gunnen zichzelf de
lekkerste gerechten voor thuis.
Daar hoort als vanzelfsprekend
ook ijs bij. In álle seizoenen.”

NICICE.NL
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