EEN SMAKELIJKE
BOODSCHAP VAN EUROPA.

VLAM BLIJFT INSPIREREN
MET MELKCAMPAGNE NA
EERSTE SUCCESVOLLE EDITIE
Om de dag in te zetten met een stevig kopje
koffie, om pannenkoeken te bakken of gewoon
om heerlijk puur te drinken: de gemiddelde
Vlaming haalt zo’n acht keer per week melk
uit de koelkast. Het toont aan dat melk
onlosmakelijk deel uitmaakt van ons voedingspatroon. Na het succes van vorig jaar breit
VLAM een vervolg aan de campagne
‘Geniet van elk moment. Geniet van melk’.
Zo wil VLAM Vlamingen tussen 20 en 35 jaar
nog meer enthousiasmeren om melk
en melkproducten te consumeren.

Campagne gefinancierd
met steun van de
Europese Unie

ZOWEL OP TV ALS ONLINE

DE CAMPAGNE

De melkcampagne van 2019 heeft duidelijk effect gehad.
Een onderzoek uitgevoerd door marktonderzoekbureau

De melkcampagne start op 16 maart en zal zowel op tv

Ipsos geeft aan dat Vlamingen tussen 20 en 35 jaar een

als op socialemediakanalen te zien zijn. Met spots op on-

positievere houding aannemen ten opzichte van melk.

der andere Vier, Vijf, VTM, Caz, Eén en Canvas wil VLAM

58% van diegenen die de c
 ampagne herkenden, zeggen

zoveel mogelijk jonge volwassenen bereiken. Want melk,

dat ze nu vaker melk consumeren dan voor de campag-

da’s momenten delen, ook als je naar tv kijkt. De tv-spots

ne, of de intentie hebben om meer melk te drinken. 56%

worden ondersteund door een socialemediacampagne

verklaart dat ze melk op andere tijdstippen doorheen de

op Facebook en Instagram. Op die manier bereikt VLAM

dag gebruiken dan voordien,

een nog groter doelpubliek.

of dat van plan zijn. Lees: wie vroeger enkel een latte om
vier uur dronk, laat zich nu ook verleiden tot pakweg

Melk is niet alleen lekker en onmisbaar in de keuken,

een White Russian-cocktail in de latere uren.

het past ook in een gezonde, evenwichtige en duurzame
voedingsstijl. Wie kiest voor melk van bij ons krijgt

VLAM wil ook dit jaar 20-35-jarigen de veelzijdigheid

bovendien een kwaliteitsvol product voorgeschoteld,

van melk laten ontdekken. Bewust of onbewust spelen

en steunt zo ook lokale melkveehouders. Op die manier

melk en melkproducten namelijk een heel grote rol in

worden de voedselkilometers beperkt.

ons dagelijks leven.
Een heerlijke maaltijd bereiden voor een geliefde? Dat
lekkere roomsausje maakt het helemaal af. Zoon of
dochter steunen tijdens een sportieve prestatie? Een

EUROPESE COFINANCIERING

glas melk sterkt elke sportman of -vrouw aan.
Of gewoon jezelf verwennen met die welverdiende
milkshake? Alleen of samen met anderen, melk is altijd
vlakbij. Dat melk op verschillende momenten doorheen
de dag geconsumeerd kan worden, bekrachtigt de
slogan van de campagne: “Geniet van elk moment.
Geniet van melk.”

De melkcampagne van VLAM kadert in een informatieen promotieprogramma met Europese cofinanciering.
Het programma is een initiatief van het European Milk
Forum en loopt van 2019 tot 2021. Het wordt uitgevoerd
met partners uit Nederland, Frankrijk, Denemarken en
Ierland.

LAAT JE VERRASSEN
DOOR DEZE RECEPTEN

Quiche met courgette,
kerstomaatjes en zure room

Vanillepudding met
speculaaskoekjes

AANTAL PERSONEN: 2

AANTAL PERSONEN: 4

BEREIDINGSTIJD: 25 minuten

BEREIDINGSTIJD: 20

Quiche maken is makkelijk en snel, maar het beste is dat

Niets zo lekker als zelfgemaakte vanillepudding,

je de ingrediënten naar hartenlust kan variëren. Deze

een echte dessertklassieker in de Belgische keuken.

vegetarische quiche met tomaat, courgette en zure

De speculaaskoekjes geven een twist aan het traditionele

room kan je zowel koud als warm eten.

recept en zorgen voor een heerlijke crunch.

INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN

1 courgette, 200 g gele & rode kerstomaatjes, 2 el verse tijmblaadjes,
1 rol kant-en-klaar bladerdeeg, 300 ml zure room, 4 eieren, 1 el azijn,
1 el gehakte walnoten, bakboter, peper en zout

500 ml melk, 120 ml room, 2 vanillestokjes, 5 eierdooiers,
100 g fijne suiker, 30 g maïszetmeel, 200 g speculaaskoekjes

RECEPT

RECEPT

Verwarm de oven voor op 180°C.

Breng de melk met de suiker en de room aan de kook op een zacht
vuur. Schraap met een fijn mes het merg uit de vanillestokjes
en voeg merg en stokjes toe aan de melk.

Rol het deeg uit en leg in een met bakpapier beklede quichevorm. Prik
met een vork gaatjes in het deeg. Leg er een stuk bakpapier bovenop,
vul met bakbonen of droge rijst en bak de taartvorm 15 minuten in de
oven.

Klop de eierdooiers luchtig. Voeg het maïszetmeel toe
en klop goed door.

Snijd de courgette in plakjes en bak goudbruin in weinig bakboter. Kruid
met peper en zout. Meng de eieren met 200 ml zure room, de azijn en
de tijmblaadjes. Kruid met peper en zout. Neem de bodem uit de oven
en verwijder de bakbonen en het bakpapier. Verdeel de courgette en
tomaatjes over de vorm en giet er het eiermengsel over.
Strooi er de walnoten over en bak de quiche 30 minuten in de oven.
Kruid de resterende zure room met peper en zout en serveer bij de
quiche.

Haal de vanillestokjes uit de melk. Giet een scheut warme melk bij
de eierdooiers en roer tot een glad mengsel. Giet dit bij de rest van
de melk terwijl je voortdurend roert.
Doe de speculaaskoekjes in een plastic zakje en ga er met een
deegroller over of breek in kleine stukjes. Verdeel de helft van
de verkruimelde koekjes op de bodem van 4 glazen. Giet er de
pudding op en strooi er de resterende koekjes over. Laat in de koelkast
volledig afkoelen. Strooi er eventueel net voor het serveren nog wat
poedersuiker over.

LAAT JE VERRASSEN
DOOR DEZE RECEPTEN

Yoghurt met granola
en gebakken appeltjes

Bewaarwafeltjes

AANTAL PERSONEN: 1

AANTAL PERSONEN: 6

BEREIDINGSTIJD: 10 minuten

BEREIDINGSTIJD: 45 minuten

Warme appeltjes gekarameliseerd met honing.

Zin in heerlijk zachte bewaarwafeltjes? Maak een

Geef extra smaak aan de appeltjes door er kaneel bij

grote hoeveelheid en je kan er dagenlang van smullen...

te voegen. Dien op met yoghurt en granola voor een

als je de verleiding kan weerstaan natuurlijk.

verrukkelijk en zacht dessert.
INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN

1 appel, sap van een halve citroen, 1 el honing, 1 tl kaneel,
125 g yoghurt, je favoriete granola of maak zelf deze granola

250 g zachte boter, 250 g kristalsuiker, 1 zakje vanillesuiker, 3 eieren,
1 koffielepel arachideolie, 150 ml melk, 500 g zelfrijzende bloem

RECEPT

RECEPT

Snijd de appel in partjes, schillen hoeft niet.

Splits de eieren.

Smelt een klein klontje boter in een koekenpan op middelhoog vuur.
Voeg de appel, een eetlepel honing, een theelepel kaneel en het
citroensap toe.

Meng de zachte boter met de suiker en vanillesuiker.

Bak de stukjes appel ongeveer 5 minuten. Je zal zien dat de honing zal
gaan karamelliseren en een mooi laagje om de appelstukjes vormt.
Dien de appeltjes warm op samen met de yoghurt en granola.

Voeg de eidooiers, olie en melk toe. Meng er geleidelijk
de gezeefde bloem onder en meng tot een mooi, glad beslag.
Klop het eiwit stijf en spatel het voorzichtig onder het beslag.
Laat het wafelijzer heet worden, smeer het in met wat olie en
bak de wafels goudbruin. Laat afkoelen op een taartrooster.

De samensteller van deze promotiecampagne is als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie en
het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea) aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die het campagnemateriaal bevat.
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