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Kennis van / associaties bij vriesvers 
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Een derde van de consumenten geeft aan een duidelijk beeld te hebben wat vriesvers inhoudt. Ten opzichte 

van de vorige meting is het gegroeid met 2 %punt. De betekenis van ‘Diepvries’ is over de tijd heen minder 

goed geworden. Het beeld van de term is positief en met 3%punt gestegen, hoewel men bij koelvers een 

positiever beeld heeft. Het verschil in mate van positief beeld is echter kleiner geworden.

Beeld Vriesvers
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Algemene indruk koelvers, vriesvers en diepvries Beeld koelvers, vriesvers en diepvries

Q: Kunt u omschrijven wat uw algemene indruk is 

van de volgende termen – vriesvers en koelvers? 

Getoond: % met (zeer) positief beeld. 

Q: Kunt u aangeven in hoeverre u een beeld heeft van de 

volgende termen – vriesvers en koelvers? Getoond: % met (zeer) 

duidelijk beeld.
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De primaire associatie bij de term ‘vriesvers’ laat zich samenvatten in de beschrijving ‘Direct vers ingevroren 

producten’. 

Beschrijving begrip Vriesvers

4Q: Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat u verstaat onder de term ‘vriesvers’?

“Na ontdooien nog steeds als 
vers?”

“Dat ze zo van het land vers zijn 
ingevroren .”

“Producten die vers worden 
ingevroren maar beperkt houdbaar 
zijn.”

“Levensmiddelen die vanaf de productie 
of bijvoorbeeld vanaf de oogst zo snel 
mogelijk worden ingevroren.”

“Producten waren vers toen ze werden ingevroren. Ik 
hoop trouwens dat alle diepvries producten dat zijn en 
dat geen oude producten worden ingevroren.”

“Bijvoorbeeld tuinkruiden die vers zo 
worden ingevroren.”
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Beweging van ‘ingevroren verse producten’ naar ‘direct vers ingevroren

producten’ laat zien dat het beeld beter ingevuld is

Beschrijving begrip Vriesvers – vorige meting
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Bij vriesvers producten is groente top-of-mind. Met name spinazie wordt veel genoemd. Ook vis, vlees, fruit 

en pizza worden veel genoemd. Fruit en maaltijden worden vaker genoemd dan in de vorige meting. In de 

vorige meting werd de rest van het assortiment nauwelijks genoemd. De merknaam ‘Iglo’ komt eveneens 

regelmatig naar voren. 

Productassociatie Vriesvers

6Q: Als u denkt aan vriesversproducten, aan wat voor producten denkt u dan?

Vorige meting

Huidige meting
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Onderscheidende, beïnvloedende functionele 

aspecten
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KOELVERS > VRIESVERSVriesvers Koelvers

Bewaargemak

Kun je makkelijk bewaren 79% 48%

Handig dat je niet alles in één keer hoeft 
te gebruiken

76% 55%

Prijs

Hebben een goede prijs/ 
kwaliteitverhouding.

46% 37%

Zijn goedkoop 24% 16%

Verpakking

Hebben grote verpakkingen die lastig in 
de koelkast of vriezer passen

24% 18%

Zijn lastig te portioneren 22% 14%

Vriesvers Koelvers

Lekker en gezond

Zijn lekker 63% 74%

Zijn vers 57% 65%

Bevatten veel vitamines 49% 58%

Zijn culinair 31% 39%

Shopper

Tijdens het boodschappen doen kijk ik 
altijd naar dit assortiment

35% 49%

Op deze supermarktafdeling doe ik 
inspiratie op

26% 35%

Er zijn vaak nieuwe verrassende keuzes 
op deze supermarktafdeling

26% 35%

Supermarktafdeling

Liggen op een gunstige plek in de winkel 51% 58%

De supermarktafdeling heeft een 
aantrekkelijke sfeer

29% 41%

Aanbiedingen

Hebben vaak goede aanbiedingen 27% 32%

Hebben wekelijks veel aanbiedingen 23% 32%

Bewaargemak

Gebruik ik dezelfde dag 12% 38%

Verpakking

Gooi je snel iets van weg 12% 26%

Onderscheid vriesvers t.o.v. koelvers
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Er zijn een aantal aspecten waarop vriesvers en koelvers beter scoren en vice versa. Het valt met name op dat 

vriesvers beter scoort op bewaargemak, prijs en verpakking. In vergelijking met de vorige meting zijn de 

verschillen tussen vriesvers en koelvers kleiner geworden. Met name op de aspecten vers, culinair, inspiratie en 

sfeer wordt vriesvers positiever beoordeeld.

VRIESVERS >  KOELVERS

Significant hoger/lager ten opzichte van koelvers/vriesvers.

Stijging vriesvers ten opzichte van vorige meting:

• aspect vers +6 %punt

• aspect culinair +9 %punt

• aspect inspiratie +6%punt

• aspect afdelingssfeer +5%punt

Verschil vriesvers – koelvers is kleiner geworden.
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Appendix

 STEEKPROEFSAMENSTELLING
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STEEKPROEF SAMENSTELLING
TOELICHTING

Panel:

Respondenten zijn afkomstig 

uit het OpinionBar panel van 

marktonderzoeksbureau 

MetrixLab.

Steekproefcriteria:

• 18 – 65 jaar

• (mede) verantwoordelijk 

voor dagelijkse 

boodschappen

Weging:

Resultaten zijn representatief 

voor Nederlandse consument  

en gebaseerd op gewogen 

onderzoek data aan de hand 

van MOA Gouden Standaard

Samenstelling steekproef: socio-demografische 

kenmerken
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Totaal 18 t/m 34 jaar 35 t/m 49 jaar 50 + jaar

N=632 N=81 N=192 N=359

Geslacht

Man 49% 44% 49% 56%

Vrouw 51% 56% 51% 44%

Familiesituatie

Pre-family 44% 79% 29% -

Family 37% 21% 61% 30%

Post-family 19% - 10% 70%

Opleiding

Laag 12% 5% 11% 20%

Middelbaar 53% 45% 52% 61%

Hoog 35% 50% 36% 20%

Voornaamste 

dagelijkse bezigheid

Werkzaam in beroep 

of bedrijf
66% 74% 76% 47%

Studie/opleiding 6% 15% 2% -

Niet (meer) werkzaam 17% 7% 8% 36%

Huisvrouw/-man
11% 4% 13% 17%


