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9 ALDI-producten uitgeroepen tot ‘Huismerk Product 

van het Jaar’ 

Erpe-Mere, 3 januari 2023 – Maar liefst negen ALDI-producten werden 

bekroond tot ‘Huismerk Product van het Jaar 2023’. Deze titel gaat naar 

innovatieve huismerken die positief beoordeeld worden door meer dan 

10.000 Belgen. De negen winnende ALDI-producten bewijzen dat de 

discounter een lage prijs koppelt aan hoge kwaliteit.  

Onder leiding van het onafhankelijk onderzoeksbureau NielsenIQ beoordeelden 

10.000 Belgen talrijke producten op vlak van innovatie, aantrekkelijkheid en 

aankoopintentie. Daarnaast werd een tevredenheidstest gehouden bij zo’n 120 

gezinnen die het product aankochten. Uit elke productcategorie werd slechts één 

winnaar gekozen.  

Nadat ALDI in 2022 zeven bekroningen kreeg, zijn dit jaar maar liefst negen ALDI-

producten verkozen tot ‘Huismerk Product van het Jaar’. Hét bewijs van kwaliteit 

en een belangrijke erkenning voor ALDI, aangezien 90% van zijn vaste assortiment 

uit huismerken bestaat. Die zijn bovendien vaak meer dan de helft goedkoper dan 

A-merken. Zo koopt de klant steeds eenvoudig kwalitatieve producten tegen lage 

prijzen. 

 

Bekroonde, innovatieve ALDI-huismerken 

ALDI overtuigde met zijn Choceur® Choco Changer, 

een 100% duurzame en fair trade chocoladereep met 

traceerbare cacaobonen. De chocolade is beschikbaar 

in drie smaken en is het resultaat van ALDI’s 

samenwerking met Tony’s Open Chain.  

De Palazzo® Passata Rustica werd eveneens 

gesmaakt door de consumenten. De passata is gemaakt met 100% Italiaanse 

tomaten en is reeds gekruid. Met haar Nutri-Score A wordt ze gezien als ideale 

saus voor een snelle pasta of een basis voor een andere saus. 

 

Ook ALDI’s Délifin® Lunchworst werd bekroond. Lunchworst 

wordt meestal in zijn geheel verkocht, maar ALDI biedt hem ook 

aan in sneetjes. Gebruiksgemak dat positief onthaald werd door 

de consumenten. 
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Daarnaast werden ook ALDI’s Molenland® Jong belegen gouda, Freshlife® 

Kauwgom cubes en Freshlife® Duo muntjes verkozen tot ‘Huismerk Product 

van het Jaar 2023’. En ook de Casa Morando® Parmigiana di melanzane, een 

ovengerecht dat in de zomermaanden in de rekken ligt, ontvangt die titel. 

Bovendien viel ALDI in de prijzen in de categorie ‘cosmetica en verzorging’. Zo 

speelde de discounter meer in op skincare, wat leidde tot de bekroning van zijn 

Lacura® Gezichtsreiniger en Biocura® Navulling vloeibare zeep. 

Klanten die graag zelf de proef op de som nemen, zullen de producten herkennen 

in de ALDI-winkels aan een blauw etiket met het rode ‘Gekozen Huismerk Product 

van het Jaar 2023’-logo.  

*** 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-VvED5pcuYb 

 

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre 
Manager External Communication 
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 7.900 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, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en Spanje.  

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