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Iglo lanceert vissticks zonder vis

Utrecht, 14 oktober 2021 - We zijn er allemaal mee opgegroeid; Iglo staat al 63 jaar bekend
om de lekkerste vissticks van Nederland. Jaarlijks worden er zo’n 79 miljoen van
verkocht. Kinderen houden ervan en leren dankzij Iglo vissticks vis eten, volwassenen
genieten van de smaak van een visstick in een wrap recept met chili guacamole of op
een broodje met gepocheerd ei. Als diepvriesspecialist en visstickicoon kwam Iglo in de
loop der jaren met verschillende varianten: XXL, volkoren, chunky, met omega3, met
spinazie of glutenvrij. Maar nog nooit zonder vis…
Het is nu 2021 en het eten van minder vlees en vis is een veelbesproken onderwerp. Daarom
komt Iglo met écht lekkere vegetarische (en vegan) vissticks als aanvulling op het volledig
vegetarische Iglo Green Cuisine assortiment. “Als hét A-merk in vissticks, maar ook als één
van de snelst groeiende merken in plantaardige producten vinden wij het erg belangrijk om een
zo breed mogelijk assortiment te bieden aan de consument. We willen een merk zijn wat voor
ieder dieet en iedere smaak een product heeft”, vertelt Becky Nascimento (Marketing Director
bij Iglo).

Aan smaak en textuur zijn geen concessies gedaan; een heerlijke binnenkant zoals die je van
Iglo vissticks zonder vis mag verwachten én – minstens zo belangrijk – met een vertrouwd
knapperig korstje. De Green Cuisine Vegetarische Vissticks kunnen zowel in de pan, oven of
Airfryer bereid worden.
 

Vanaf 18 oktober liggen de Vegetarische Vissticks van Iglo in de schappen bij Albert Heijn,
vanaf 6 december zijn ze ook verkrijgbaar bij Jumbo.
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2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

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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