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Promotiemiddelen

Poster 
A3

Beachflag
90x260 cm

Placemat + potloden (apart te bestellen) 
41x30 cm

Spandoek 
70x200 cm

SUPERGEZOND!
Mosselen zijn eindeloos te combineren met allerlei ingrediënten. 

En het leuke is: ze zijn niet alleen superlekker, ze zijn ook nog eens heel 

goed voor je. Zo bevatten mosselen weinig vet, maar des te meer eiwitten, 

mineralen, kalk, fosfor en vitaminen. En het vet dat er wel in zit, is er ook nog 

eens eentje van de gezonde variant, die van de onverzadigde vetzuren. 

En ach, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Mosselen hebben namelijk ook 

een hoog jodiumgehalte en bevatten seleen, koper en ijzer. Nou ja, je begrijpt 

het inmiddels wel: mosselen zijn supergezond!

LEUK OM TE WETEN
Mosselen eten plankton uit het zeewater. Ze nemen het water op, filteren het 

plankton eruit en laten het water weer los. Wist je dat die kleine rakkers zo tot 

wel 100 liter water per dag verwerken? Hoe snel ze groeien wordt uiteindelijk 

bepaald door de plaats waar ze liggen. Eigenlijk heel logisch, maar op 

plaatsen waar heel voedselrijk water langs stroomt, groeien ze het hardst.

GEZOND EN DUURZAAM
Het is voor ons ook een fijn idee dat we een gezond en duurzaam product 

leveren. Schaal- en schelpdieren bevatten namelijk veel eiwitten, vitamines en 

mineralen. En de kweek ervan is vele malen duurzamer dan de vleesfokkerij. 

Maar moet je dan nu ineens alle vlees laten staan en elke dag schaal- en 

schelpdieren eten? Welnee. We vinden het vooral belangrijk dat je de vele 

mogelijkheden van schaal- en schelpdieren leert kennen en bewust kunt 

kiezen.
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  Ja,
mosselen!

MOSSELEN, EEN DUURZAAM 
ALTERNATIEF
Je weet wel dat je eigenlijk wat minder vlees 
zou moeten eten, vanwege je gezondheid én 
vanwege het milieu. Maar ja, je moet toch 
ook je eiwitten binnenkrijgen. Was er maar 
een goed en lekker alternatief… Hé, wacht 
eens… Ja, mosselen!

Doekje om de handen te reinigen
Lingette pour nettoyer les mains

Ingredients: Aqua, Alcohol, 
Methylpropanediol, Betaine, Allantoin, 
Tocopherol, Helianthus annuus seed 
oil, Citrus medica limonum fruit extract, 
Glycerin, Sodium lauroyl sarcosinate, 
Sodium anisate, Levulinic acid, 
Sodium levulinate, Ethylhexylglycerin, 
Sodium phytate, Parfum, Butylphenyl 
methylpropional, Citral, Hexyl cinnamal, 
Limonene, Linalool, Citronellol, Isopropyl 
alcohol. Produced by Borval / BE - 8900 
Ieper.
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Citroendoekjes
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MOSSELEN!
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Poster 
A3

Vlag 
300x200 of 150x100 cm

Tafelkaartje
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Spandoek 
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seleen, koper en ijzer. Nou ja, je begrijpt het 
inmiddels wel: mosselen zijn supergezond!

FAMILIEBEDRIJF
Voor het begin van Krijn Verwijs moeten we een heel 
eindje terug in de tijd. De start van ons familiebedrijf begon in 1880 in 
Yerseke en is opgericht door Pieter Verwijs als oesterkwekerij. Van Pieter 
ging het bedrijf over naar zoon Abraham. Zijn zoon Krijn nam het weer 
van hem over en bouwde de oesterkwekerij uit met andere schaal- en 
schelpdieren zoals mosselen, kreeften en kreukels. Na Krijn stonden zijn 
zonen Wim en Bram al te trappelen van ongeduld. Zij pakten op hun 
beurt hun kans om het bedrijf verder te laten groeien tot een grote 
internationale totaalleverancier van schaal- en schelpdieren.

KWALITEITSMERK PREMIER
In 1995 is het kwaliteitsmerk Premier geïntroduceerd. We merkten dat 
‘Krijn Verwijs’, zoals het familiebedrijf nu heet, internationaal best lastig 
uit te spreken was. Premier was een stuk makkelijker en gaf ook beter 
aan dat het bij Krijn Verwijs altijd om topkwaliteit gaat. Dat is in iedere 
generatie Verwijs altijd al één van de belangrijkste prioriteiten geweest.
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