
Jarig Elvea brengt receptenboek uit 

met overheerlijke & originele creaties 

van eigen consumenten

Elvea bestaat 125 jaar maar is nog lang niet uit de keuken 

weg te denken! Al 125 jaar lang zijn de blauwe tomaten in 

blik het meest onmisbare product voor elke culinaire lief-

hebber. Jaar na jaar breidde het 100 % Italiaanse merk zijn 

assortiment uit met een reeks innovatieve producten die 

het koken aangenaam helpen te maken, met snel en lekker 

als sleutelbegrippen. In 2010 kan Elvea terugblikken op 

125 jaar succes in de keuken en dat mag ook de consument 

geweten hebben! 

Een rits wedstrijden en ludieke acties zullen 

van 2010 een echt ‘anno festivo’ maken. Het 

startschot wordt gegeven met een wedstrijd 

waarbij het vertrouwde, maar eigentijdse merk 

op zoek gaat naar het lekkerste, origineelste, 

creatiefste Elvea-recept in België en Luxem-

burg. Iedereen die houdt van koken kan aan 

de wedstrijd deelnemen. Enkel een heerlijk 

recept op basis van Elvea’s nieuwe Polpa di

Pomodoro volstaat voor deelname. 

De wedstrijd loopt exact 125 dagen: van 

1 maart t.e.m. 3 juli 2010. De top 25 aan ge-

rechten dient als basis voor het receptenboek 

dat in dit feestjaar op de markt komt, vol heer-

lijke en originele recepten door en voor eigen 

consumenten. De vijf allerbeste recepten win-

nen bovendien een reis naar La Bella Italia; de 

20 andere worden beloond met een jaar lang 

gratis Elvea producten. Uiteraard ontvangen 

deze winnaars ook allen een allereerste exem-

plaar van het Elvea receptenboek, vers van de 

pers én helemaal gratis. Een hele rits andere 

verjaardagsprijzen geven alle hobbykoks en 

lekkerbekken redenen genoeg om aan de slag 

te gaan!



Culinaire liefhebbers weten dat Elvea een erg betrouwbaar, 

lekker en onmisbaar product is in de keuken. Door het gebruik 

van deze verse Italiaanse tomaten uit blik kan er naar harte-

lust gekookt en geëxperimenteerd worden… maar hoe lékker 

koken de Belgen nu met de alom gekende tomaten? Het ant-

woord op deze vraag zullen we te weten komen via de heuse 

receptenwedstrijd die het merk op touw zet n.a.v. z’n 125ste 

verjaardag. Bedoeling van deze receptenwedstrijd is zoveel 

mogelijk heerlijke recepten te verzamelen van de eigen con-

sumenten, allen bereid op basis van één van de drie nieuwe

Polpa di Pomodoro in Tetra Pak verpakking. Deze Polpa is 

een rijke pulp van verse, rasechte Italiaanse tomaten en bestaat 

in 3 heerlijke variëteiten: in eigen sap, met uien en kruidentuiltje.

Door zijn aangename homogene structuur leent de polpa zich 

bijv. perfect als basis voor de heerlijkste sausbereidingen. De 25 

origineelste, lekkerste, creatiefste inzendingen worden ex-

clusief opgenomen in het allereerste Elvea receptenboek: een 

kookboek vol heerlijke en originele recepten door en voor eigen 

consumenten. Net als de blauwe tomaten in blik wordt het 

receptenboek onmisbaar in de keuken! Het kook-

boek zal dan ook voor iedereen ter beschikking 

gesteld worden vanaf september 2010. 

Hou je van koken en krijg je wel vaker compli-

mentjes van familie en vrienden omwille van je 

kookprestaties? 

Zend dan jouw lievelingsrecept op basis van één 

van de drie Polpa di Pomodoro tussen 1 maart en 

3 juli 2010 in via www.elvea.be of naar het post-

adres Yapado – Hof ter Beuken 16 – 9090 Melle 

– België. 

Aarzel niet naast een opsomming van de nodige 

ingrediënten en de precieze receptuur ook extra 

tips & weetjes op te geven. Alle inzendingen wor-

den nauwkeurig bekeken en gecontroleerd.

De 25 winnaars van de lekkerste, origineelste, 

creatiefste recepten worden uiterlijk tegen

1 oktober persoonlijk door Elvea op de hoogte 

gebracht. Meer details over de wedstrijd kunnen 

opgevraagd worden op www.elvea.be. 

MMMMmama Mia,
   da’s lekker !

Hoe deelnemen? 

Wie kan deelnemen? 
Iedereen die houdt van koken komt in aanmer-

king. Of je nu houdt van Belgisch, Italiaans of 

Fusion, alles kan! Let wel, je verwerkt één van 

de drie Polpa di Pomodoro als basisingrediënt 

in jouw recept. Creativiteit en originaliteit zullen 

een doorslaggevende rol spelen tijdens de jure-

ring, dus deelnemers dienen niet te aarzelen hun 

eigen interpretatie aan een traditioneel gerecht 

te geven of juist iets compleet nieuws 

naar voren te brengen.  



Al wie zijn/haar favoriete gerecht met Elvea’s Polpa di Pomodoro 

instuurt, maakt kans op één van de vele verjaardagsprijzen!

Wees er dus snel bij! De 1250 eerste inzendingen ontvangen 

immers allemaal een Elvea shopping bag mét het volledige 

assortiment aan Polpa di Pomodoro.

De makers van de 5 allerbeste gerechten winnen een prach-

tige reis naar la Bella Italia, aangeboden door onze reispartner 

Neckermann, gespecialiseerd in vlieg- en autovakanties naar 

zonnige gebieden: 

1.  Een vliegvakantie naar Sicilië  

 voor 2 personen gedurende 1 week 

 aan half-pension, t.w.v. e 2.214

2. Een autovakantie naar de

 Toscaanse Kust voor 2 personen 

 gedurende 1 week aan half-pension,  

 t.w.v. e 1.134

3. Een citytrip naar Firenze voor 2 personen gedurende drie 

 dagen met ontbijt, t.w.v. e 820

4.  Een autovakantie naar het Gardameer voor 2 personen,

 1 week aan half-pension, t.w.v. e 798.

5.  Een citytrip naar Rome voor 2 personen gedurende drie

 dagen met ontbijt, t.w.v. e 796. 

De daaropvolgende 20 beste inzendingen winnen 

 1 jaar lang GRATIS Elvea producten t.w.v. e 250.

Deze 25 toppers zullen ook de basis vormen van het 

EXCLUSIEVE Elvea receptenboek, dat ze boven-

dien gratis ontvangen.

Laat jouw creatieve culinaire brein maar werken, zend jouw 

recept op basis van de Polpa di Pomodoro in vóór 3 juli via 

www.elvea.be en maak kans op één van deze mooie prijzen! 

Voor meer informatie & beeldmateriaal 
Sarah Van Oostende
Verantwoordelijke persrelaties Elvea 
Yapado
T  09 230 99 04
sarah.vanoostende@yapado.com

Dit jaar viert Elvea haar 125ste verjaardag! Het 

verhaal van Elvea gaat in 2010 namelijk exact 125 

jaar terug, toen de Italiaanse gebroeders Luigi en 

Francesco Vitelli vanuit hun geboortedorp Torre 

del Greco emigreerden naar de Verenigde Staten. 

De nostalgie naar het thuisland en het verlangen 

van de nieuwkomers om de oude gebruiken en ge-

woontes te behouden, deed een groeiende vraag 

ontstaan naar de voedingsmiddelen uit Italië.

Zo startten de gebroeders met de import van con-

serven vanuit Zuid-Italië. Elvea is vandaag de 

dag nog steeds gekend als dé aanbieder van verse 

tomaten in blik, hetzij met hele tomaten, cubes, 

cubetti, passata, concentraat of polpa. Vandaag 

is het merk de onbetwiste ‘numero uno’ in België 

in de categorie tomatenconserven. 

Over 
ELVEA

Wat kan je winnen? 

Voor verkoopsinformatie
Christophe Janssens
Sales & Marketing Supervisor
Charlier-Brabo Group
T 03 238 99 70
cjanssens@cbg.be www.elvea.be


