EEN SMAKELIJKE
BOODSCHAP VAN EUROPA.

VLAM LANCEERT
NIEUWE MELKCAMPAGNE
De gemiddelde Vlaming haalt wekelijks
8 keer melk uit de koelkast voor allerlei
toepassingen. Met de nieuwe campagne
“Geniet van elk moment. Geniet van melk.”
verstevigt VLAM de reputatie van melk als
vertrouwd en veelzijdig product voor elke dag,
voor elk moment en wil het 20-35-jarigen nog
meer inspiratie bieden. De campagne wordt
gevoerd met o.a. spots op tv en online kanalen.

Campagne gefinancierd
met steun van de
Europese Unie

ZOWEL OP TV ALS ONLINE

DE CAMPAGNE

Met de campagne brengt VLAM de veelzijdigheid

De campagne richt zich voornamelijk op 20-35-jarigen.

van melk en melkproducten onder de aandacht.

Een eerste golf van de campagne is van start gegaan

De gemiddelde Vlaming haalt wekelijks 8 keer melk

op 22 april en loopt tot 19 mei. De campagnespot is te

uit de koelkast voor allerlei toepassingen.

zien op tv en op online kanalen. De tv-campagne loopt
o.a. op Vier, Vijf, VTM, 2B, Vitaya, Caz, Eén en Canvas.

Frederik Vandermersch, promotiemanager zuivel:

In de spot zie je hoe melk een belangrijke rol speelt in

“We staan er misschien niet altijd bij stil, maar melk en

ons leven.

melkproducten maken deel uit van ons dagelijks leven.
Denk maar aan melk bij je granola of ontbijtgranen, een

De tv-campagne wordt online versterkt door

scheutje melk in je koffie of een kop dampende chocomelk.

advertenties op o.a. kookwebsites en YouTube. Op

Melk kan je niet alleen puur drinken, het is ook de basis van

sociale media daagt de campagne je bovendien uit om

heel wat lekkere gerechten. Want wie kan er weerstaan aan

zelf aan de slag te gaan met melk en melkproducten.

een heerlijke pannenkoek op een luie zondag of aan echt

Melk is niet alleen de basis van traditionele dranken of

comfort food zoals macaroni met kaassaus?”

gerechten, je kan er ook erg verrassend mee uit de hoek
komen. Denk maar aan de vele smoothies die je ermee

Melk en melkproducten begeleiden ons doorheen de

kan bereiden of wat dacht je van een mocktail met melk?

dag en dat een heel leven lang. Daarom zeggen we:

De toepassingen zijn oneindig. Inspiratie is te vinden op

“Geniet van elk moment. Geniet van melk.”

Facebook en Instagram.

KIES VOOR MELK VAN BIJ ONS

EUROPESE COFINANCIERING

Veel mensen kiezen al voor melk van bij ons en terecht.

De campagne van VLAM kadert in een informatie- en

Melk en melkproducten van bij ons passen in een

promotieprogramma met Europese cofinanciering.

gezonde voeding. Ze zijn ook lekker, veelzijdig en

Het programma is een initiatief van het European Milk

kwaliteitsvol. Als je kiest voor melk en melkproducten

Forum, loopt drie jaar (2019 – 2021) en wordt mede

van eigen bodem, steun je bovendien onze

uitgevoerd met partners uit Nederland, Frankrijk,

melkveehouders en beperk je je voedselkilometers.

Denemarken en Ierland.

LAAT JE VERRASSEN
DOOR DEZE RECEPTEN

Smoothie van
appel en bosbessen

Granolareep
met yoghurt

AANTAL PERSONEN: 2

AANTAL PERSONEN: 2

BEREIDINGSTIJD: 5 minuten

BEREIDINGSTIJD: 15 minuten
+ enkele uren laten rusten in de diepvriezer

Of je je nu overslapen hebt, zin hebt in een lekker,
fris tussendoortje of je dag wilt afsluiten met iets zoets,

INGREDIËNTEN

deze appel-bosbessen smoothie kan altijd.

150 g bosbessen, 1 appel, 150 ml koude melk, 100 ml volle yoghurt,
40 g havervlokken, 2 el honing, enkele blaadjes munt

voor de granolarepen: 150 g havermoutvlokken, 100 g gepofte rijst,
75 g ongezoete kokosschilfers, 75 g gehakte amandelnoten,
een snuifje zout, 50 g pindakaas, 50 g honing
voor de yoghurttopping: 250 g yoghurt, 1 el honing, een halve
tl gelatinepoeder, 1 el water, 1 tl vanille-extract, toppings naar keuze
(bv. zaden, pitten, gedroogde vruchten,…)

RECEPT

RECEPT

Doe alle ingrediënten in een blender en mix fijn.

Meng alle droge ingrediënten voor de granolarepen in een grote kom.
Doe de andere ingrediënten in een kleiner kommetje en warm 30
seconden op in de microgolfoven. Voeg de natte ingrediënten toe aan
de droge ingrediënten en meng goed. Stort het mengsel uit over een
bakplaat, druk stevig aan en laat enkele uren rusten in de diepvriezer.
Snijd daarna in repen. Je kan zelf kiezen hoe groot je ze snijdt.

INGREDIËNTEN

Giet de smoothie in glazen en werk af met een blaadje
munt en extra bosbessen.

Doe het water en vanille-extract in een kommetje en strooi er de
gelatine bij. Laat 5 minuten weken.
Meng in een ander kommetje de yoghurt met de honing. Warm op in
de microgolfoven tot de yoghurt vloeibaar is geworden. Meng nu het
gelatinemengsel onder de yoghurt. Mix met een elektrische mixer op
hoge snelheid tot de yoghurt een dikke consistentie heeft.
Schenk het yoghurtmengsel over de repen en werk af met je favoriete
toppings.

LAAT JE VERRASSEN
DOOR DEZE RECEPTEN

Groentesalade van
asperges en venkel met
groene karnemelkdressing

Ovenschotel van in
melk gegaarde kip

AANTAL PERSONEN: 4

AANTAL PERSONEN: 4

BEREIDINGSTIJD: 30 minuten

(VOOR)BEREIDINGSTIJD: (10) 60 minuten

Grijp jij altijd naar dezelfde ingrediënten voor jouw

INGREDIËNTEN

salade? Heb je zin in iets anders? Probeer dan zeker

1 volledige kip, 2 el olijfolie, 1 el boter, 240 ml melk, 6 takjes tijm,
enkele teentjes look, peper en zout

deze groentesalade met asperges en groene
karnemelkdressing.
INGREDIËNTEN
1 sjalot (in ringen), bussel witte asperges, 150 g prinsessenboontjes,
1 venkel, bosje waterkers, handvol kervel, 45 g geroosterde en gehakte
hazelnoten, 50 g geraspte Belgische kaas (Postel hard), bakboter,
peper en zout
Voor de dressing: 3 el volle yoghurt, 60 ml karnemelk, 3 el gehakte
dragon, 1 el gehakte peterselie, 2 el citroensap, 1 teentje knoflook
(geperst), 2 ansjovisreepjes

RECEPT
Voeg alle ingrediënten voor de dressing samen en roer tot de dressing
glad is. Kruid met peper en zout. Snijd de venkel in dunne plakjes en
bak met het sjalotje lichtjes bruin in weinig bakboter.
Schil de asperges en snijd de harde onderkant weg. Kruid met peper
en zout. Blancheer ze beetgaar in licht gezouten water. Blancheer ook
de boontjes beetgaar in gezouten water. Snijd de groenten in schuine
plakjes en meng ze onder de gebakken venkel en waterkers.
Verdeel de salade over de borden en strooi er de kaas over.
Werk af met de dressing, kervel en hazelnoten.

RECEPT
Kruid de kip met peper en zout. Smelt de olijfolie en boter in
een v uurvaste pot en bak de kip langs alle kanten aan.
Voeg de tijm en de lookteentjes toe en laat enkele minuten sudderen.
Giet nu de melk in de pot, zet er een deksel op en laat een uur garen
in de oven.
Versnijd de kip en serveer met een frisse salade en smeuïge
aardappelpuree.

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.

CONTACTPERSOON

Annelies Smets
Communicatie en persvoorlichting

Tel +32 2 552 80 74
annelies.smets@vlam.be

Campagne gefinancierd
met steun van de
Europese Unie

