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Lekker, gezond en goed voor het 
milieu; er zijn weinig nieuwe 
producten die deze belofte zo 
moeiteloos waarmaken als de 
Zeeuwse Mosselburger. Bedacht 
door kunstenaar Rem van den 
Bosch en ontwikkeld door 
chef-kok Tim Sinke biedt de 
eenvoudig te bereiden 
mosselburger een aantrekkelijk 
alternatief voor milieubewuste 
consumenten.

Superfood
Mosselen bevatten weinig vet en zitten vol 

eiwitten, omega 3-vetzuren, vitamines en 

mineralen. Goed voor spieren, hart en 

bloedvaten zijn mosselen een uitstekende 

vervanger voor rood vlees. Maar de echte 

reden dat mosselen een superfood zijn, 

is hun onvergelijkbaar lage belasting van 

het milieu. Eenmaal op je bord heeft een 

biefstuk vijftig keer meer broeikasgas 

veroorzaakt dan een portie mosselen.

Superidee
Tijdens een van zijn fotoprojecten leerde 

Rem van den Bosch hoe milieuvriendelijk 

mosselen zijn als bron van dierlijk eiwit. 

Ze hebben geen voer nodig, geen antibiotica, 

geen grond of zoet water, en in plaats van 

CO2 uit te stoten, slaan ze het op in hun 

schelp. Daar kan geen varken, koe of kip 

tegenop. Maar hoe haal je jong en oud over 

om vaker mosselen te eten in plaats van 

vlees? Rems antwoord is even simpel als 

briljant: maak er een burger van.
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Superlekker
Met dit idee stapte Rem naar chef-kok Tim 

Sinke, die zich toelegt op het ontwikkelen 

van nieuwe producten. Hij zag meteen een 

unieke kans om duurzaamheid te 

combineren met culinaire kwaliteit. Zijn 

burger, met de onmiskenbare smaak van 

mosselen, heeft een krokante korst en een 

aangename textuur van binnen. Los te 

serveren of als compleet gerecht op een 

broodje gegarneerd met zeewier, zilte 

mayonaise en zoetzure zeekraal, is de 

mosselburger origineel, verrassend – en 

toch vertrouwd.

Super-enthousiast
De Zeeuwse Mosselburger werd op 18 

augustus gelanceerd tijdens de Mossel & 

Oesterboulevard in Yerseke. De reacties 

van het publiek spreken voor zich: ‘wat een 

heerlijke verrassing is deze mosselburger!’; 

‘perfecte smaak, fantastische bite, gezond, 

eiwitrijk en echt lekker!’; ‘past helemaal in 

een duurzame levensstijl’; ‘wanneer liggen 

ze bij mijn supermarkt in het vak? Of 

heerlijk op het strandpaviljoen!’ Het enige 

wat wij hier nog aan toe kunnen voegen, 

is bon appétit.

Mosselburger
team

Tim Sinke Rem van den Bosch
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serveertips

Mossel burger 
is ook lekker met:

Frisse salade met zoetzuur 

en frieten,  of Hollandse 

groenten en gebakken 

kriel aardappeltjes.

Ook voor de grill, BBQ of 

Airfryer!

Bereidingswijze
Frituur de mosselburger direct uit 

de vriezer 3,5 à 4 minuten op een 

temperatuur van 170 à 175 graden. 

Of bak de mosselburger in een 

bakpan, ±4 minuten aan beide 

kanten.

Hamburgerbroodje met zoetzure 
zeekraal en zilte mayonaise:
- Snij het hamburgerbroodje door de helft

- Sprenkel een klein beetje zoetzure dressing op de zeekraal

- Leg nu de zeekraal op het broodje

- Doe hierover de zilte mayonaise

- Frituur de mosselburger direct uit de vriezer 

   3 à 4 minuten op een temperatuur van 180 graden

- Plaats de afgebakken mosselburger op het broodje en 

   plaats de bovenkant van het broodje op de mosselburger

- De mossel burger is nu klaar om te serveren. Smakelijk!

productinformatie

Ingredienten
Mosselvlees
Noordzeevis  
Mosselgroenten
Bindmiddel
Specerijen
Coating

De mosselburger is geproduceerd door  Superfood Zeeland B.V.
Verkrijgbaar diepvries of vers
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±4 min per zijde 12 min | 180˚C 8 min | 200˚C 3-4 min | 180˚C

PAN OVEN AIRFRYER FRITUUR

:



(Rotterdam, 1974)

Met tomeloze energie streeft fotograaf Rem van den Bosch zijn 
ideaal na om de wereld een mooiere plaats te maken – al is het maar 

een heel klein beetje. Met het maatschappelijk betrokken project 
Zeeuws Meisje brengt hij gesprekken op gang over 

verdraagzaamheid, gelijkheid en zorgzaamheid. Voor Seven 
Generations reisde hij af naar Amerika om Native Americans te 
interviewen over hun visie op de toekomst van onze aarde, over 

duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Momenteel werkt Rem als ambassadeur voor het UNESCO Geopark Schelde Delta i.o. en 
stelt hij met het project #herecomestheflood dringende vragen over onze leefomgeving in 

relatie tot water, klimaat en zeespiegelstijging. De fotoreeks, die op allerlei bijzondere 
locaties tastbaar maakt hoe hoog het water komt als er geen dijken zouden zijn, vormt de 

basis voor tentoonstellingen, presentaties en een educatief traject op basis- en 
middelbaar onderwijs. 

De eerste resultaten van #herecomestheflood zijn nu in een buitententoonstelling te zien 
bij het Watersnoodmuseum. In het najaar exposeert het Haarlemmermeermuseum een 

nieuwe selectie prints en worden Rems foto’s zowel getoond in het centrum van 
Amsterdam als in de ontvangsthal van Luchthaven Schiphol. Iedereen die per vliegtuig in 

Nederland arriveert wordt even aan het denken gezet over de gevolgen van 
klimaatverandering... Zowel Zeeuws Meisje als #herecomestheflood worden in de zomer 

van 2022 getoond in de Verenigde Staten en Canada.

Behalve een bevlogen kunstenaar is Rem ook een sociaal dier met een enorme 
ondernemingslust die overal verbinding zoekt.

rem van den bosch
Over

Aanvullende informatie:

www.beeldinzeeland.nl
www.zeeuwsmeisje.nu
www.masfor.org

Zeus Art Projects - Rem van den Bosch
remvandenbosch@gmail.com 
+31643544279



Toegankelijke smakelijke burger 
De wereld verandert, daar moeten we op inspelen. 
Met mijn kunst wil ik mensen aanzetten om in beweging te 
komen. Tegelijkertijd zoek ik steeds verbinding. Ik ga met mensen 
in gesprek, ga naar scholen om met een nieuwe generatie te praten 
over hoe we verantwoordelijk met de aarde om kunnen gaan. 

Bij het nadenken over de Mosselburger zag ik steeds die leerlingen voor me. Ik wil graag 

dat de burger een breed publiek vindt en dat vooral jonge mensen kan verleiden om wat 

minder vaak varken of kip te eten. Eiwitten zullen altijd een belangrijk onderdeel van 

onze voeding zijn, en wat is er dan mooier om ze te halen uit een lekkere, gezonde burger 

die ook nog eens goed is voor het milieu? 

Waarom de Mosselburger?
De Mosselburger komt voort uit 
het thema waar ik in mijn 
fotoprojecten aandacht voor 
vraagt: zorg voor de wereld. 

Ik maak kunst met een boodschap, ik wil 

een verhaal vertellen, maar liefst wil ik ook 

actie ondernemen. Niets is op dit moment 

zo dringend als het verminderen van de 

CO2 uitstoot en mosselen hebben de 

laagste CO2-voetafdruk van alle dierlijke 

eiwitbronnen, zeker wanneer ze lokaal 

gekweekt zijn. Daar begon het mee. Ik zag 

de een mogelijkheid om meer met mosselen 

te doen en op een praktische manier bij te 

dragen aan een betere toekomst. 

motivatie
Persoonlijke
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Super-enthousiast
De Zeeuwse Mosselburger werd op 18 

augustus gelanceerd tijdens de Mossel & 

Oesterboulevard in Yerseke. De reacties 

van het publiek spreken voor zich: ‘wat een 

heerlijke verrassing is deze mosselburger!’; 

‘perfecte smaak, fantastische bite, gezond, 

eiwitrijk en echt lekker!’; ‘past helemaal in 

een duurzame levensstijl’; ‘wanneer liggen 

ze bij mijn supermarkt in het vak? Of 

heerlijk op het strandpaviljoen!’ Het enige 

wat wij hier nog aan toe kunnen voegen, 

is bon appétit.
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tim sinke 
Over

(Vlissingen, 1978) 

Tim Sinke begon zijn carrière als chef-kok in 
Amsterdam en werkte vervolgens in restaurants in 

Vlissingen en Middelburg. Sinds 2007 is hij eigenaar 
van Freestyle Cooking en Sinke Food Service, 

waarmee hij restaurants en andere 
horecaondernemers ondersteunt bij het stroomlijnen 

van de keuken en het menu, het ontwikkelen van 
gerechten of de volledige styling. 

Tim heeft een brede interesse en is altijd op zoek naar nieuwe 
uitdagingen. Een nieuw project opzetten en begeleiden geeft hem 

energie. Hij is taakgericht en daadkrachtig. Plannen en organiseren van 
projecten, stimuleren van samenwerking binnen een team en op tijd 

opschalen wanneer nodig maakt hem een ideale interim projectleider. 
Tim wil zijn klanten begrijpen, hij wil weten wat ze bezig houdt en hoe 

hij ze het beste kan helpen.

Wat anderen over Tim zeggen: onafhankelijk, gedegen, besluitvaardig, 
doorzetter, integer en intelligent. Tim luistert goed, heeft humor, 
is rustig en weet waarover hij praat. Hij zou af en toe wat minder 

eigenwijs mogen zijn :)

Website Tim Sinke
www.sinkefoodservice.nl
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