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Yerseke is een vissersdorp aan de oevers 

van de Oosterschelde. De mossel-, kreeft- 

en oesterkwekerijen liggen naast elkaar. 

De zilte zeelucht hangt ook op deze zon-

nige dag in augustus in de lucht, opgesno-

ven door de vele busladingen toeristen die 

het dorpje bezoeken. Het dorp maakt zich 

op voor ‘Het mosselfeest’ waar 50.000 

mensen uit Nederland en België op afko-

men. De provincie Zeeland wil zich als 

culinaire provincie op de kaart te zetten en 

probeert zich te onderscheiden met pro-

ducten met een zilte achtergrond.

Roem van Yerseke wil zich onderscheiden 

op de schelpdiermarkt. Het familiebedrijf 

produceert al sinds 1942 met 150 mensen 

verse mosselen, oesters en garnalen. “We 

kunnen wel roepen dat we de beste zijn, 

maar hoe maakt de consument het onder-

scheid?”, stelt Giovanni Verhaert, marke-

tingmanager bij Roem van Yerseke, over de 

aanleiding om met Mosselen à la minute te 

starten.

Verse mosselen uit 
de magnetron

roem van Yerseke, producent van 
schelpdieren, zocht naar een manier 
om zich te onderscheiden op de com-
moditymarkt die de mosselmarkt is 
geworden. Conserveren met een mag-
netrontunnel leverde lang houdbare 
mosselen op met de beleving van vers: 
Mosselen à la minute. een nieuwe 
doelgroep is aangeboord.

selen, maar die dezelfde versbeleving 

boden. “Op een buitenlandse beurs leer-

den we over de magnetrontechnologie als 

conserveringstechniek. We waren meteen 

De Mosselen à la minute zijn 21 dagen houdbaar in de koeling.

Foto’s: Roem
 van Yerseke

Magnetrontechnologie
De producent van schelpdieren merkte 

een behoefte aan mosselen in de schelp 

die langer houdbaar waren dan verse mos-
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enthousiast omdat we hiermee de tijd 

benodigd voor conserveren konden ver-

korten van anderhalf uur naar twintig 

minuten. Hierdoor blijft de mossel mals”, 

vertelt Verhaert. 

Hoewel de magnetrontechniek de ontwik-

kelaars bij Roem van Yerseke meteen aan-

sprak, moest er nog veel worden gesleuteld 

aan de techniek om het geschikt te maken 

voor het convenience product dat het 

bedrijf voor ogen had. “We wilden geen 

verschrompelde mosselen hebben zoals je 

vaker ziet bij de pasteurisatie van mosse-

len”, legt Verhaert uit. Daarnaast heeft de 

saus een andere kooktijd dan de mosselen. 

“We moesten op zoek naar een balans tus-

sen deze twee.”  

Proces
Om de nieuwe proceslijn te plaatsen, 

investeerde het bedrijf in een nieuwe 

fabrieksruimte met de mogelijkheid voor 

uitbreiding. Om de lijn draaiende te hou-

den, zijn 9 tot 15 fte aangenomen. De 

capaciteit bedraagt circa 9.000 maaltijden 

per dag. “Met de huidige lijn is uitbreiding 

al mogelijk. We kunnen de magnetron 

sneller laten draaien. Bovendien produce-

ren we deze hoeveelheid met een ploeg. 

We kunnen altijd uitbreiden.”

De mosselen voor de kant-en-klare verpak-

kingen komen uit de eigen hatchery waar 

de mosselen worden gekweekt. De mosse-

len worden gewassen met water uit de 

Oosterschelde. Alle mosselen die open of 

gebarsten zijn worden verwijderd door een 

aantal medewerkers. Vervolgens worden 

de mosselen afgevuld in plastic bakken. 

Daar komt de saus met verse groenten bij. 

Een groentehandelaar uit de regio levert 

elke dag verse groenten. 

Vervolgens wordt de inhoud begast en 

geseald, waarna de gesloten verpakkingen 

de magnetrontunnel in gaan gedurende 

twintig minuten. De gepasteuriseerde ver-

pakkingen vervolgen hun weg naar een 

koel waterbad, waar ze worden terugge-

koeld totdat ze de koeltunnel ingaan. Via 

deze conserveringstechnologie is de houd-

baarheid verlengd van 9 tot 21 dagen met 

behoud van de versbeleving.

De verpakking bevat een ventiel waardoor 

de consument de maaltijd in de magnetron 

kan opwarmen zonder dat er gaatjes in de 

verpakking moeten worden geprikt. Via het 

ventiel ontsnapt de stoom. Na vijf en een 

halve minuut is de maaltijd voldoende 

opgewarmd voor consumptie.  

Nieuwe doelgroep
De mosselen zijn in drie smaken op de 

markt: Klassiek met peperwater, Knoflook-

roomsaus en à la Provençale. Verhaert zegt 

dat het product is bedoeld voor een nieu-

we groep consumenten. “De groep consu-

menten die zelf geen mosselen kan klaar-

maken is best groot. Hoe noordelijker je 

gaat, hoe minder mensen mosselen eten”, 

legt Verhaert uit. “Daarnaast houdt niet 

iedereen van mosselen, het is dan lastig 

om twee kilo mosselen te kopen en klaar 

te maken. We maken porties van 750 

gram. Dit is geschikt voor een persoon als 

hoofdmaaltijd. En met het toenemend aan-

tal alleenstaanden en ouderen is dit een 

prima hoeveelheid.” 

De verkoop loopt zeer goed, meldt Ver-

haert. Via campagnes op de radio is het 

product onder de aandacht gebracht van 

de doelgroep (vooral vrouwen). De bakken 

met mosselen liggen bij 3.500 outlets in de 

retail en groothandel in Nederland en Bel-

gië. “Verder verkopen we aan rusthuiscen-

tra via het concept ‘tafeltjedekje’.” In de 

toekomst wil Roem van Yerseke ook vis-

maaltijden op deze manier verwerken. 

“We doen nu nog geen vis, maar dat staat 

voor 2013 op de planning.”

Prijzen

‘Hoe noordelijker je gaat, hoe minder 
mensen mosselen eten’ 

De mosselen worden afgevuld in speciale magnetronverpakkingen.

De magnetronmosselen zijn niet alleen bij 
consumenten een succes. Het product viel 
sinds de introductie al meerdere keren in 
de prijzen. Na een plaats in de top 10 ‘bes-
te nieuwkomer’ in het Amerikaanse 
Seafood International en na de ontvangst 
van de Belgische ‘Golden Archer’ is de 
kant-en-klare mosselmaaltijd benoemd tot 

finalist Golden Gondola 2012. Dit betekent 
dat het product verkozen is tot een van de 
beste innovaties van het afgelopen jaar. De 
reden voor deze uitverkiezing is dat het pro-
duct innovatief is en bewezen heeft een 
publiek te kunnen veroveren en voor groei 
te zorgen.
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