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Belgen roepen zondag uit tot frietjesdag
Meer dan de helft van de Belgen eet minstens één keer per week frieten

Dat Belgen verknocht zijn aan hun frieten is geen geheim. Frietjes zijn de
nationale trots. McCain, specialist in diepvriesaardappelproducten peilde
naar het frietgebruik van de Belgen. Op het menu van de Belgen nemen
frieten nog steeds een prominente plaats in: 52% van de Belgen eet minstens
1 keer per week frieten. Zo’n 44% eet minstens 1 keer per week thuis frieten.
De topdag om frietjes te eten is zondag.
Het grote frietonderzoek
Belgen zijn nog steeds verzot op frietjes. iVox heeft op vraag van McCain de
“frietgewoonten” van de Belgen onderzocht. 500 Belgen werkten mee aan
het grote frietonderzoek. Hieruit blijkt dat 52% van de Belgen minstens 1 keer
per week frieten eet en 44% eet minstens 1 keer per week frietjes thuis.
Zondag werd verkozen tot de populairste dag om frieten te eten. Het
favoriete gerecht bij uitstek is biefstuk met friet. De meerderheid van de
Belgen verkiest hun klassieke portie friet met mayonaise.
Vlaanderen versus Wallonië
Er zijn ook enkele opmerkelijke verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Zo
eten Vlamingen veel liever stoofvlees bij hun frietjes dan Walen. In Wallonië
eet men dan weer vaker balletjes in tomatensaus met frieten dan in
Vlaanderen.
Waarom zijn Belgen zo zot van frietjes?
De friet is een nationaal symbool, het maakt deel uit van de Belgische cultuur.
De voornaamste reden om frieten te eten is omdat ze lekker zijn (72%). Maar
niet enkel de smaak is belangrijk. Zo eet maar liefst 1 op 4 Belgen frieten
omdat het gepaard gaat met een gezellig familiemoment. Verder eten
Belgen graag frieten omdat het een traditionele maaltijd is (23%) en omdat
het steeds snel klaar is (22%).

Frieten verenigbaar met een gezonde voeding?
Belgen proberen frieten ook in een evenwichtige voeding te passen. Frieten
worden vaak gegeten met niet-gefrituurde vis, vlees of gevogelte Meer dan
de helft van de Belgen combineert frieten op regelmatige basis met een
portie groenten.
Fotowedstrijd “Deel uw frietmoment”
Iedereen heeft wel iets met frieten! Deel daarom uw favoriete frietmoment
en maak elke zondag kans om 1 jaar lang gratis McCain frieten (twv 150 €) te
winnen. De wedstrijd loopt van 8 april tem 7 juli 2013. Deelnemen kan via de
facebookpagina (www.facebook.com/mccainbelgium) of de website
(www.mccain.be).
Frieten voor iedereen
Krokant aan de buitenkant, zacht aan de binnenkant, frieten zijn er in allerlei
vormen en formaten. Dikke frieten, fijne frieten, frietjes voor de friteuse of voor
de oven,… de keuze is eindeloos. McCain beschikt over een uitgebreid
assortiment diepvriesfrieten. Er is voor iedereen wat wils.
Van het veld op uw bord
McCain garandeert het allerbeste van de aardappel. Dat hebben ze te
danken aan hun meesterschap en kennis van de aardappelteelt. Ze
gebruiken uitsluitend geselecteerde aardappelen, geteeld door landbouwers
met wie ze al jaren samenwerken. De aardappelen worden volgens de
milieurichtlijnen geteeld en in elk stadium, van groei tot productie gevolgd
om aan de nauwgezette kwaliteitsnormen te voldoen.
Ontdek het online McCain magazine op www.mccain.be en kom alles te
weten over frietjes, van het veld tot op het bord. De McCain landbouwers en
aardappelexperten vertellen je er alles over.
Over McCain
McCain Foods Limited is een internationale leider in de diepvriesvoedingsindustrie en ‘s werelds grootste fabrikant van diepvriesaardappelspecialiteiten. Het bedrijf heeft meer dan 18.000 medewerkers en
telt 50 productiefaciliteiten op 6 continenten. De producten van het
Canadese bedrijf zijn verkrijgbaar in restaurants en winkels in meer dan 160
landen.
McCain Continental Europe, met een hoofdkantoor in Villeneuve d’Ascq
(Frankrijk), heeft 2.500 medewerkers. Op het Europese vasteland werkt het
bedrijf nauw samen met 1.700 landbouwers. De regio Continental Europe
omvat 45 landen en heeft 8 productiefaciliteiten in België, Frankrijk, Polen en
Nederland. McCain Foods Belgium nv in Grobbendonk stelt ongeveer 200
mensen te werk en er worden dagelijks tot 250T aardappelen verwerkt.
www.mccain.be
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