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Optimale voorbereiding op de Nationale Week Zonder Vlees met
Iglo Green Cuisine

Utrecht, 4 maart 2021 – Op 8 maart begint de Nationale Week Zonder Vlees. De aanloop
naar dit jaarlijks terugkerende initiatief, in combinatie met het één jarige bestaan van
Green Cuisine, is voor Iglo een ideaal moment om het complete – en met nieuwe
producten aangevulde – assortiment van Green Cuisine opnieuw breed onder de
aandacht van consumenten te brengen. De diepvries biedt met deze reeks vegetarische
en plantaardige producten voor iedereen een oplossing om de week zonder vlees
smakelijk, makkelijk én gevarieerd te kunnen laten slagen.

De markt van vleesvervangers groeit al jaar na jaar aanzienlijk. En sinds de lancering van
Green Cuisine groeit het marktaandeel van Iglo daarbinnen met ruim 17%. De groei van
vleesvervangers in het diepvriessegment wordt bovendien grotendeels gedreven door Iglo.
Toch is er nog werk aan de winkel: “Het is voor consumenten soms nog wat wennen om ook
voor vegetarische en plantaardige producten naar het diepvriessegment van de supermarkten
te lopen. Dus het is onze uitdaging om mensen bekend te maken met de vriesverse
vegetarische oplossingen die wij ze kunnen bieden” aldus Laura Schoemaker, Senior Brand
Manager en verantwoordelijk voor Green Cuisine.

Productnieuws
Inmiddels is binnen het vriesverssegment een compleet assortiment vleesvervangers en
vegetarische producten te vinden, dankzij Iglo Green Cuisine. Naast de producten die sinds
een jaar op de markt zijn, zoals vegetarische burgers en balletjes, zijn onlangs ook maaltijden
toegevoegd, waaronder curry’s, pasta’s en chili sin carne. Het assortiment wordt vanaf nu
verder uitgebreid met spinazie sticks, spicy sticks, vegetarische krokante kipfilet en veggie
burgers.
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Schoemaker legt uit: “Onze kennis van krokante korstjes hebben we nu ook kunnen gebruiken
voor verschillende vegetarische producten. De ‘kipfilet’ en de verschillende sticks hebben een
krokant korstje, waarom we al bekend staan met onze vissticks en andere visproducten. En
ook voor Green Cuisine zijn deze coatings gemaakt van simpele ingrediënten zoals broodkruim
en kruiden.” Het brede assortiment zal voor ieder wat bieden; o% vlees, 100% heerlijk! En dat
blijkt ook uit de test van het AD vorig jaar. De burger van Green Cuisine werd toen door het AD
gewaardeerd met een en kwam uit de bus als de meest malse vegetarische burger uit de
Nederlandse supermarkt.

Wegwijs in de Nationale Week zonder Vlees
Omdat de Green Cuisine producten in de diepvries bewaard worden, kunnen ze consumenten
helpen om zich makkelijk op de Nationale Week Zonder Vlees voor te bereiden. Geen stress
met boodschappen op het laatste moment, maar een voorraadje lekkere producten om de
NWZV tot een succes te maken. Zowel een nieuwe TV commercial als zichtbaarheid via
Youtube, Facebook en Instagram én acties op de winkelvloer zullen ervoor zorgen dat
consumenten weten waar ze Green Cuisine kunnen vinden.
Over Iglo 
Iglo Nederland is een bekende speler in het diepvriessegment in Nederland en heeft een
leidende positie in vis, maaltijden en groenten. In 2020 heeft Iglo ook vleesvervangers
geïntroduceerd binnen de vriesvers-categorie onder de naam Green Cuisine om daarmee dit
segment ook in diepvries op te bouwen. Jaarlijks verkoopt Iglo zo’n 79 miljoen Vissticks in
Nederland. Met 64,7% marktaandeel is Iglo marktleider binnen dit segment. (AC Nielsen MAT
P13 2020). Iglo Nederland is onderdeel van Nomad Foods.  www.iglo.nl  
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