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VERSGEFILTERDE
MELK

Melk, dé trots van Nederland
MAAR DALEND IN OMZET EN VOLUME
Melk is het grootste segment binnen de totale zuivelcategorie. We consumeren
ruim 514 miljoen liter melk per jaar. En 74% van de Nederlandse huishoudens
drinkt melk, jaar in jaar uit. We kopen echter steeds minder vaak melk én
minder liters per huishouden. Én we kopen het steeds liever bij Aldi en Lidl.
Waarom daalt het volume?
- Huishoudens in Nederland worden steeds kleiner
en ouder
- Andere dranken, zoals water, worden op
momenten waarop van oudsher melk wordt
gedronken, steeds populairder
- Melk heeft een nogal oubollig, saai en suf imago*

Waarom kopen we het steeds vaker bij
Aldi en Lidl?
- Reguliere A-merken bieden geen toegevoegde
waarde binnen melk
- Consumenten zien geen direct verschil tussen
A-merken melk, Eigen Merk melk en melk van
Aldi en Lidl.
			

Is melk dan gewoon melk?
Nee, zeker niet! A-merken die toegevoegde waarde bieden binnen
melk, zoals Arla en Den Eelder groeien in omzet en volume! Dus,
tijd om de categorie weer een boost te geven en Nederland weer
enthousiast te maken over Melk.
En wie kan dat beter dan Melkunie, een bekend merk dat al
generaties lang bestaat. Sinds 1872!
Melkunie heeft de afgelopen 2 jaar veel onderzoek gedaan op het
gebied van melk en is daarbij tot 4 belangrijke inzichten gekomen:
1. De smaak van melk is al goed. Er is geen directe reden om
melk ‘anders’ of ‘beter’ te maken want melk is al goed, vooral
als het verse melk is uit een pak dat je net open maakt.
2. 46% van de consumenten denk dat een geopend pak melk
na drie dagen niet meer veilig of lekker is.
3. Bijna 70% van de mensen gooit weleens melk weg. Melk is
het nummer 1 product in het kader van voedselverspilling.
(Bron: GFK Rapportage voedselverspilling voedingscentrum
nov 2013)
4. Consumenten zoeken heel bewust in het schap naar de melk
met de langste THT.

Kortom:
“ De aller-lekkerste melk is verse melk uit een pak dat je
nét openmaakt, maar als deze melk een tijdje open staat
gaat hij toch achteruit in smaak en geur.”

* Bron: Imagostudie Insights Consulting
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een nieuwe Revolutie In Melk
Melkunie introduceert een nieuwe generatie verse melk. Een verse melk die
langer lekker blijft met een frisse, verse smaak en geur: Melkunie VersFilter™.
Na opening van een pak smaakt deze melk zelfs na 7 dagen (!) nog net zo
lekker als de eerste slok!

VOORDELEN
VOOR U
CATEGORIEWAARDE
Melkunie VersFilter™ biedt, met
een iets hogere prijs, écht toegevoegde waarde

LANGERE THT
De langere THT geeft minder
derving en beter voorraadbeheer

Versfilter™ is een nieuwe en puur natuurlijke
manier van melkverwerking waarbij de verse
melk wordt geoptimaliseerd.
Hoe werkt deze filtering?
Melkunie VersFilter™ melk, wordt, voordat
deze het pak ingaat, vers gefilterd met een
keramisch filter. Dit verwijdert 99,9% van de
bacterien die de melk zuur laten worden.

VOLUMEGROEI
Consumenten stappen over
van andere ‘goedkopere’ merken
en gaan meer melk kopen

AANDACHT
Met Melkunie VersFilter™
brengen we veel activiteit in de
categorie

BEWEZEN CONCEPT
In Engeland is dit versfiltersysteem al succesvol geïntroduceerd onder de naam
Cravendale

De huidige methode (gebruikt
door alle reguliere A-merken
en Eigen merken) haalt ‘slechts’
95% - 98% van de bacteriën
uit de melk. Echter, 1 bacterie groeit tot einde THT uit tot
meer dan 500.000 bacteriën!
Met Melkunie Versfilter™ blijft
de melk, tot aan THT, minstens
7 dagen langer houdbaar en
blijft de smaak, zelfs na openen
lekker fris en vers.

Gemaakt met liefde,
genieten tot de laatste slok

VOORDEL
VOOR DE EN
CONSUME
NT

LEKKERE
EN LANGE
RE
SMAAK:
• blijft lang
er fris en v
ers,
zelfs tot 7 d
agen na
openen (to
t aan THT).
MINDER W
EGGOOIE
N:
• Melkunie
versgefilte
rd
e
melk blijft la
nger goed
.
MINDER Z
ORGEN:
• geen reke
ning houde
n
met hoe sn
el een
aangebroke
n pak
melk moet
worden
leeggedro
nken.
HANDIGE
R:
• langere T
HT bij het ko
pen
van verse
melk.

Melkunie VersFilter™ is 100% Nederlandse Weidemelk en vanaf
week 5 2015 verkrijgbaar via uw grossier.
Kenmerken van de standaard melk versus Melkunie VersFilter™:
Melkunie VersFilter™

Standaard melk

Smaak

Puurder/zuiverder
Romiger

Vers

Voedingswaarden

Zelfde als regulier

Regulier

THT

X+6

X

THT na openen
(tot aan uiterste THT)

Minimaal 7 dagen met dezelfde
lekkere frisse en verse smaak

Afhankelijk van omstandigheden
3-5 dagen

Reductie bacteriën

99,99%

95-98%

100% Nederlandse
Weidemelk

Ja

Ja

Type melk

Mager, halfvol, vol

Mager, halfvol, vol

Formaten

500ml, 1000ml en 1500ml

Alle maten beschikbaar

Methode

Pasteurisatie + Microfiltratie

Pasteurisatie

Melkunie Versfilter™ zal u minimaal een voordeel van 4 dagen extra houdbaarheid opleveren indien
de grossier niets aan het bestel- en voorraadproces verandert. Wilt u weten wat Melkunie Versfilter™
voor uw onderneming aan voordelen oplevert, neem dan direct contact op met één van onderstaande
contactpersonen:
Regio

Arla contactpersoon

E-mailadres

Tel. nummer

Noord

Frederik Kuiper

frederik.kuiper@arlafoods.com

06-53217153

Midden

Frank van den Berkmortel

frank.van.den.berkmortel@arlafoods.com

06-51893781

Zuid

Sjoerd Krist

sjoerd.krist@arlafoods.com

06-20003887

Arla Foods B.V.
Tel. 033 247 64 00
www.melkunie.nl

