
A

seafood for a better life

Fact sheetForel
Forel, voluit regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) is een zoetwatervis, die familie is van de zalm. In het wild 
leeft forel in sterk stromend, helder water. In de natuur bestaat zijn voedsel vooral uit wormen, insecten en 
soms kleine visjes. De regenboogforel dankt zijn naam aan zijn gekleurde flanken met een parelmoerachtige 
glans. Oorspronkelijk komt de regenboogforel uit Noord-Amerika. Italië is nu het belangrijkste kweekland 
voor (regenboog-)forel binnen de EU, gevolgd door Denemarken en Frankrijk. Ook Turkije is een belangrijk 
kweekland van forel, daar is zoetwaterforel goed voor bijna de helft van alle in dit land gekweekte vis.   

Forel wordt inmiddels al meer dan een eeuw lang gekweekt, ook voor het uitzetten 
in rivieren, meren en vijvers om de bestanden op peil te houden voor de sportvisserij. 

Vissen op forel is namelijk heel populair bij sportvissers.

Van verantwoorde kwekerijen
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten van een betrouwbare, hoge kwaliteit zijn, dat 
ze veilig zijn en dat ze op verantwoorde wijze worden geproduceerd. Daarom gaan we zeer zorgvuldig en 
kritisch te werk bij de selectie van onze toeleveranciers. Onze verse forel is afkomstig van ASC-gecertifi-
ceerde kwekerijen in Italië en Frankrijk. Onze leverancier in Italië, een gepassioneerd familiebedrijf, kweekt 
al sinds 1947 forel in Midden- en Noord-Italië. De ASC-certificering houdt in dat de forel op verantwoorde 
wijze is gekweekt. Om deze certificering te verkrijgen en behouden, moeten de kwekerijen aan strenge 
eisen voldoen op het gebied van zowel natuur en milieu alsook wat betreft sociale verantwoordelijkheid.  

Via de Belgische Ardennen voor maximale versheid
Wanneer de forellen groot genoeg zijn om te worden geoogst, worden ze vanuit Italië in vrachtwagens met grote 
watertanks levend vervoerd naar de – eveneens ASC-gecertificeerde – Belgische vestiging van de Italiaanse  
kwekerijgroep. Daar verblijven ze in grote bassins met zuurstofrijk, helder water tot het moment van bestelling door de 
klant. De tijd tussen oogst en levering aan de klant kan zo aanzienlijk worden ingekort. 
Het resultaat: maximale versheid voor de beste kwaliteit en smaakbeleving. 

Onze diepvriesforel is afkomstig van verantwoorde kwekerijen in de mooie natuur van de berg-
gebieden langs de Aegeïsche zee. De producent van deze forel is een volledig geïntegreerd 
bedrijf dat het hele proces van eitjes tot en met verwerking in eigen beheer heeft. Het resultaat 
zijn hoogkwalitatieve, smakelijke forelproducten, dankzij verantwoorde, GLOBALG.A.P. gecer-
tificeerde kweek en moderne, efficiënte productie, die BRC-, IFS- en BSCI-gecertificeerd is. 
 
Lekker, veelzijdig en gezond

Forel heeft wit tot lichtroze visvlees met een fijne structuur en 
delicate smaak. Het is een wat vettere vis, die daardoor ook heel 
geschikt is om te roken. De bereidingsmogelijkheden van forel 
zijn legio: koken, stoven, pocheren, bakken, grillen of bereiden in 
de oven. Het is ook een heel geschikt visje voor de barbecue, al 
dan niet gevuld met kruiden en groentjes naar smaak. 
  
Forel is rijk aan licht verteerbare eiwitten, Omega-3 meervoudig 
onverzadigde vetzuren, vitamine B12 en vitamine D. Daarnaast 
is het een goede bron van vitamine B5, B6 en de mineralen 
kalium, fosfor en seleen.
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duizend ton is de geschatte hoeveelheid zoetwaterforel die jaarlijks wereldwijd wordt 
gekweekt. 
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is het aantal landen waar zoetwaterforel wordt gekweekt.

ton forel wordt er jaarlijks gekweekt in België.

ton forel werd er in 2013 in Europa (incl. Rusland) gekweekt.

ton is de hoeveelheid zoetwaterforel die in 2014 in Turkije werd gekweekt. Daarmee is forel 
goed voor bijna de helft van alle in Turkije gekweekte vis.

ton is de jaarlijkse forelproductie van onze volledig geïntegreerde Turkse leverancier. 

ton regenboogforel wordt er jaarlijks in Italië gekweekt.

ton regenboogforel wordt er jaarlijks door onze Italiaanse leverancier geproduceerd.

jaar produceert onze Italiaanse forelleverancier al forel, inmiddels in 12 verschillende 
kwekerijen in Italië.

ASC-gecertificeerde forelkwekerijen in Italië zijn van onze forelleverancier.

jaar heeft de ontwikkeling en goedkeuring van de ASC-standaard voor verantwoorde kweek 
van zoetwaterforel geduurd, van 2008 tot 2013.

>200

verschillende stakeholders waren betrokken bij de totstandkoming van de ASC-standaard 
zoetwaterforel – o.a. universiteiten en kennisinstellingen, NGO’s, ontwikkelingsorganisaties, 
producenten, retailers en groothandelaars, toeleveranciers, consultants, overheidsvertegen-
woordigers en aquacultuurorganisaties.

kwekerijen van zoetwaterforel zijn ASC-gecertificeerd (stand per 1 juni 2018).

Ca. 285 ASC-gecertificeerde forelproducten zijn er wereldwijd op de markt (stand per 1 juni 2018).

eitjes zet een forel af na het paaien.

Ca. 5 maanden duurt het totdat een foreleitje uitkomt/zich ontwikkelt tot forellarve.

350g weegt een regenboogforel na ca. 1 jaar.

6g/100g

3g/100g

18%

>30%

is het vetgehalte van forel.

meervoudig onverzadigde vetzuren zitten er in forel: forel is rijk aan Omega-3.

is het gehalte aan hoogwaardig, licht verteerbaar eiwit in forel.

van de Aanbevolen Dagelijkse Inname (ADI) van vitamine B12 en vitamine D zit in 100g forel.

>70

5.000

Ca. 70

>100.000

Onze forelleverancier was in 2014 de 2e ter wereld die het ASC-certificaat ontving voor een 
aantal van zijn forelkwekerijen.Nr. 2

93
is het aantal verschillende indicatoren waarvoor de ASC standaard grenswaarden aangeeft en 
waarop forelkwekerijen worden geaudit door onafhankelijke certificeringsinstellingen indien ze 
het ASC certificaat willen behalen.

4.000

>15% van de ADI van vitamine B5 en B6, en van de mineralen kalium, fosfor en seleen zit in 100g 
forel.


