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Mosselen: ons favoriete zomergerecht, maar de 

kennis is zeer beperkt 

Erpe-Mere, 7 juli 2021 – Het mosselseizoen is officieel afgetrapt en vanaf 

vandaag liggen er verse Zeeuwse mosselen in de winkelrekken bij 

ALDI. Deze typisch Belgische delicatesse is ook het favoriete 

zomergerecht van de Belg, maar vraag hem niet wat de termen 

‘Jumbo’, ‘Super’ of ‘Goudmerk’ betekenen. Dat blijkt uit een onderzoek 

van iVOX in opdracht van ALDI België.  

Naar aanleiding van de start van het mosselseizoen, bevroeg onderzoeksbureau 

iVOX in opdracht van ALDI België de voorkeuren, kennis en gewoontes van de 

Belg rond mosselen. Zoals te voorspellen valt, zijn Belgen echte mosseleters. 3 op 

de 4 respondenten is fan van mosselen en 83% eet ze het liefst samen met een 

andere Belgische specialiteit: frietjes. 

Meer zelfs: mosselen zijn het favoriete zomergerecht van de Belg en meer dan 

60% van de mosseleters verkiest een pot verse Zeeuwse mosselen. Een 

eenvoudig pak frietjes en garnaalkroketten vervolledigen het zomerpodium.  

Regionale verschillen 

Het valt op dat Vlamingen en Walen mosselen op een andere manier consumeren. 

Zo verkiezen Vlamingen vaker mosselen als ultiem zomergerecht dan Walen (bij 

51% Vlamingen en 39% Walen in top 3).  

Ook de bereidingsvoorkeuren zijn verschillend: de Waal is meer Bourgondiër. 

Vlamingen verkiezen vaak mosselen natuur (67% vs. 33%), terwijl Walen toch 

vaker voor witte wijnsaus (18% vs. 30%) of roomsaus kiezen (3% vs. 14%). 

Mosselkennis kan beter 

De Belg weet precies wat hij op z’n bord wil. Meer dan de helft van de Belgen 

verkiest grote mosselen boven kleinere formaten. Maar wanneer gevraagd wordt 

naar het favoriete kaliber, zijn we plots het noorden kwijt. ‘Goudmerk’, ‘Jumbo’ of 

‘Super’: voor de Belg zijn de termen eerder vaag.  

Slechts 1 op de 10 weet dat Goudmerk het grootste type mosselen is. Meer dan 

een derde van de Belgen zegt de Jumbo mosselen te verkiezen, er verkeerdelijk 

van uitgaand dat dat de grootste exemplaren zijn.  

 

 

De verschillende mosselkalibers van klein naar groot: 

Extra plus < Super < Imperial < Jumbo < Goudmerk  
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“Goudmerk mosselen zijn het grootste kaliber, maar ze zijn iets minder lang 

beschikbaar. Doordat ze groter zijn, duurt de kweek ervan wat langer,” zegt Sven 

Du Bois,  Category Manager Vis bij ALDI.  

Wat ook de voorkeuren zijn, de Belg kan bij ALDI terecht voor zijn verse Zeeuwse 

mosselen en de nodige bijpassende ingrediënten (mosselsaus, mosselgroenten, 

verse frieten, passende witte wijn…). ALDI is een grote speler op de mosselmarkt. 

Zo komt ongeveer 1 op de 4 mosselen die thuis geconsumeerd worden uit een 

ALDI-winkel. 

“Vanaf vandaag liggen onze verse Zeeuwse Super en Jumbo mosselen in de 

winkel. De Goudmerk mosselen zijn vanaf 13 juli bij ALDI te vinden. Onze Zeeuwse 

mosselen liggen de dag na de vangst al in onze winkels. Ze zijn dus kraakvers, 

maar ook van hoge kwaliteit en heel betaalbaar,” concludeert Sven Du Bois. 

*** 

Bijhorend beeldmateriaal via deze link: https://we.tl/t-rjsfeRMH4O  

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Delphine Hofman  

Corporate Communication Assistant 

Tel: + 32 (0)53 82.74.39 

Mail: media@aldi.be 

 

Over het onderzoek: 

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van ALDI België 

tussen 15 juni 2021 en 23 juni 2021 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, 

leeftijd en diploma. 

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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