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ALDI zet de lente in met nieuw wijnfestival  

Erpe-Mere, 3 mei 2022 – ALDI breidt vanaf woensdag 4 mei tijdelijk zijn 

wijnassortiment uit. In de lente staan vooral witte en roséwijn in de 

kijker. De wijnvoorkeur van de Belg verandert immers naargelang de 

seizoenen.  

ALDI lanceert voor de tweede keer zijn wijnfestival met lentewijnen. De 

discounter breidt zijn assortiment tijdelijk uit met een selectie van 17 nieuwe 

wijnen speciaal voor de lente.  

Bekroond & budgetvriendelijk 

ALDI trok voor de selectie van de lentewijnen naar populaire wijnstreken in 

Spanje, Frankrijk, Italië en Zuid-Afrika. De klant kan ook genieten van enkele 

bijzondere referenties zoals een Oostenrijkse biowijn met de grüner veltliner 

druif, de nationale trots van Oostenrijk. 

De discounter houdt rekening met het budget van de consument. De prijs gaat 

van €3.99 tot maximum €9.99 per fles van 75 cl. “Dit sluit perfect aan bij onze 

visie dat kwalitatieve wijnen niet duur hoeven te zijn”, zegt John Van De Walle, 

huissommelier bij ALDI. Verschillende van de lentewijnen bij ALDI werden 

bekroond door gerenommeerde jury’s.  

Soepele, fruitige wijnen 

Volgens een iVOX-enquête in opdracht van ALDI schenkt de Belg in de lente 

het liefst een glas witte (36%) of roséwijn (34%) uit.  “De eerste zonnestralen 

hebben een invloed op de smaak van onze klanten”, zegt Van De Walle. “Ze 

gaan op zoek naar soepele, fruitige wijnen voor bij de eerste barbecue of voor 

bij lichtere gerechten zoals salades, tapas en asperges.”  

Foodpairing speelt een belangrijke rol. De Belg is graag een goed 

geïnformeerde consument. Daarom suggereert ALDI doorheen zijn 

verschillende kanalen bij elke fles de bijpassende gerechten. “Zo kunnen 

klanten snel en eenvoudig hun keuze maken”, besluit Van De Walle. Via de 

online wijnwijzer, nu tijdelijk uitgebreid met de lentewijnen, kunnen klanten  

aan de hand van enkele vragen de geschikte fles wijn voor bij elk gerecht 

vinden.  

*** 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-cWmBfL9Y30 
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De link naar de online wijnwijzer vindt u hier: ALDI Wijnwijzer 

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre  

Woordvoerder 

Tel: + 32 (0)53 827 188  

Mail: media@aldi.be 

 

Over ALDI België: 

ALDI is de leidende discounter in België. Met 440 winkels over het hele land, beheerd 

door 7 regionale hoofdkantoren, bereikt ALDI België meer dan 80 procent van de 

Belgische bevolking. Ruim 7.700 medewerkers vormen het kloppende hart van deze 

groeiende groep bedrijven.  

ALDI Nord is één van de toonaangevende internationale retailgroepen. De discounter 

focust op producten van hoge kwaliteit tegen een lage prijs. De sleutel tot het succes van 

de groep is het personeelsbestand dat meer dan 77.000 medewerkers telt in Duitsland, 

België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en Spanje.  

Meer info op https://www.aldi.be/nl/  
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