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1 op de 4 mosselen voor thuisconsumptie 

komt van bij ALDI 

Erpe-Mere, 28 juni 2022 – Het mosselseizoen is officieel geopend. Vanaf 

woensdag 29 juni liggen de verse Zeeuwse mosselen alweer in alle 

ALDI-winkels onder het huismerk ‘Golden Seafood’. Goed nieuws voor 

vele Belgen die massaal hun weg vinden naar ALDI voor hun favoriete 

zomergerecht. Maar liefst 1 op de 4 mosselen voor thuisconsumptie 

komt uit een ALDI-winkel. 

De Belg is traditioneel een absolute mosselliefhebber. ALDI is voor de Belgische 

consument een voor de hand liggende keuze bij de aankoop van zijn verse 

Zeeuwse mosselen. “Klanten vinden het hele jaar door gemakkelijk de weg naar 

ALDI voor hun verse mosselen”, zegt Celine Waegebaert, Category Manager Fish 

bij ALDI. “Maar liefst 1 op de 4 mosselen voor thuisconsumptie komt uit een ALDI-

winkel.” 

Sinds dit jaar verkoopt ALDI jaarrond mosselen. “We merken dat de consument 

ook buiten het traditioneel Zeeuws seizoen mosselen lust”, vervolgt Waegebaert. 

“Al blijven de verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen toonaangevend.” 

Vanaf woensdag 29 juni liggen de verse Zeeuwse ‘Super’ en ‘Jumbo’ 

bodemcultuurmosselen in alle winkelrekken. De warmte tijdens de maanden mei 

en juni hebben voor een snellere groei gezorgd waardoor de mosselen sneller in 

verkoop liggen dan vorig jaar. De ‘Goudmerk’, het grootste kaliber, komen later in 

verkoop aangezien het kweken van dit kaliber langer duurt.  

24 uur na oogst duurzaam in het rek 

De mosselen van ALDI worden ultravers aangeboden aan de consument. Door zijn 

slimme en efficiënte logistiek is de discounter in staat de mosselen in verkoop aan 

te bieden 24 uur nadat ze geoogst worden. 

Ook voor zijn mosselen draagt ALDI duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom 

dragen ze het MSC-logo, een betrouwbare indicatie dat de mosselen van goed 

beheerde en duurzame visserij afkomstig zijn. Zo wordt er onder meer op basis van 

wetenschappelijk onderzoek bepaald hoeveel mosselen de vissers mogen vangen. 

Hierdoor wordt er niet overbevist en blijven er voldoende mosselen over voor 

schelpdier-etende vogels. 

*** 

Beeldmateriaal via de volgende link: https://we.tl/t-4JiFYTIO2J 
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In de bijlage vindt u een infografiek die op een eenvoudige manier het traject duidt die de 

Zeeuwse mosselen afleggen. 

Niet voor publicatie: 

Voor meer info kan u terecht bij: 

Jason Sevestre 

Woordvoerder 

Tel: + 32 (0)494 58 39 00 

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, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal en 

Spanje.  

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