
 

 

 

Veghel, 30 oktober 2014 

-Persbericht- 

 

JUMBO SUPERMARKTEN INTRODUCEERT INSECTENPRODUCTEN 

Vanaf januari 2015 landelijk in het schap 

Vanaf januari 2015 liggen er bij alle Jumbo winkels in Nederland insectenproducten in 

het schap. Jumbo is de eerste supermarktketen in Nederland die in al haar winkels 

eetbare insecten gaat aanbieden. Met de nieuwe producten biedt Jumbo klanten een 

gezonde en duurzame optie naast het eten van vlees of vis. De supermarktketen maakt 

binnenkort meer bekend over het assortiment.  

 

Het eten van insecten wordt steeds actueler. Het is niet alleen een gezond en goed 

alternatief voor de bio-industrie, maar biedt ook de mogelijkheid om iets te doen aan de 

voedselschaarste in de wereld. Ook de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN 

promoot het eten van insecten vanwege de voedselschaarste en klimaatopwarming.  

 

Proeverij bij Jumbo Groningen en Haren 

De Jumbo winkels in Groningen en Haren verkopen vanaf aanstaande vrijdag al 

insectenproducten. Om klanten uit Groningen en omgeving te laten kennis maken met de 

nieuwe producten organiseren de Jumbo winkels in de stad Groningen en de winkel in Haren 

een proeverij. Op vrijdag 31 oktober en op zaterdag 1 november krijgen klanten de kans om 

de insecten zelf te proeven.  

 

 

 

Noot voor de redactie – niet voor publicatie 

 

Persuitnodiging: benieuwd naar de insectenproducten? Op vrijdag 31 oktober bent u om 

10.30 uur uitgenodigd voor een speciale proeverij voor pers in de kookstudio van Jumbo 

Euroborg aan de Boumaboulevard 525 in Groningen. Aanmelden voor de proeverij kan bij 

madelief.vanesch@jumbosupermarkten.nl  
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Over Jumbo Supermarkten 

Jumbo telt momenteel ruim 450 winkels. In al deze winkels wordt de unieke Jumbo formule 

gevoerd (beste service + grootste assortiment x laagste prijs) en kunnen klanten vertrouwen 

op de 7 Zekerheden. Door de klant altijd centraal te zetten, is het familiebedrijf één van de 

best gewaardeerde supermarktketens van Nederland. Door de overname van Super de Boer 

in 2009 en van C1000 in 2012 is Jumbo uitgegroeid tot het tweede supermarktbedrijf van 

Nederland. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Jumbo Supermarkten  

Afdeling Corporate Communicatie  

T: 0413 – 38 48 00 

E: communicatie@jumbosupermarkten.nl 
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