
Jarig ELVEA schotelt 

kookliefhebbers een exclusief, 

feestelijk receptenboek voor!

2010 is het jaar van de 

125ste verjaardag van

ELVEA. En dat wordt 

gevierd! Voor haar 125ste 

verjaardag organiseerde 

ELVEA immers een grandi-

oze receptenwedstrijd met 

talrijke prachtige prijzen. Uit 

de honderden inzendingen 

selecteerde het tomatenmerk 

de 25 origineelste, lekkerste 

en creatiefste gerechten, tel-

kens bereid met ELVEA Polpa 

di Pomodoro. Ze kregen stuk 

voor stuk een plaatsje in het 

exclusieve ELVEA Recepten-

boek. Eigentijdse interpretaties 

van klassiekers, succesnummers 

voor elke dag, creatieve gastro-

nomische toppers om mee uit te pakken bij 

feestjes, nieuwe originele gerechten, … Kort-

om, alles wat een feestelijk maal uniek maakt. 

Gekruid met een snuifje ELVEA geschiedenis, 

foto’s om duimen en vingers bij af te likken en 

tips van de receptenmakers en ELVEA chefs. 

Kook en smul mee van 25 overheerlijke creaties, 

aangebracht door trouwe ELVEA fans!

Het is dus zeker feest wanneer de gerechten 

uit dit exclusieve ELVEA Receptenboek op het 

bord verschijnen! Elke keukenprins of -prinses 

die graag met ELVEA kookt, of extra inspiratie 

nodig heeft achter het fornuis, kan sparen voor 

dit unieke receptenboek!



Delicioso ! 

Een van de voorwaarden om deel te nemen aan de recepten-

wedstrijd was het gebruik van ELVEA Polpa di Pomodoro. Deze 

tomatenpulp houdt het midden tussen passata en tomatenblok-

jes. Met zijn homogene structuur is het de perfecte basis voor 

de heerlijkste sauzen. In haar exclusieve receptenboek serveert 

ELVEA 25 originele bereidingen op basis van deze ELVEA Polpa 

di Pomodoro: klassiekers en nieuwe originele creaties, snel klaar 

of iets meer bereidingstijd, alledaags of eerder feestelijk, zuiders 

geïnspireerd of helemaal van bij ons. Het staat allemaal in dit 

fantastische kookboek, verdeeld onder de categorieën Veggie, 

Italiaans, Snel klaar, Wereldkeuken en Feest. Duidelijke be-

schrijvingen, handige ingrediëntenlijstjes en extra tips maken 

dat dit culinaire naslagwerk niet mag ontbreken in 

de kookboekenkast. Net zoals ELVEA altijd in de 

voorraadkast thuishoort ...

Ook de komende 125 jaar wil ELVEA een vaste kookpartner in de 

keuken blijven. Met het gloednieuwe receptenboek wil het merk 

de consument nóg meer inspireren om lekkere gerechten op tafel 

te toveren. Het kookboek is dan ook voor iedereen beschikbaar, 

vanaf vandaag tot het einde van ELVEA’s feestjaar op 31 december 

2010.  

Een ELVEA Receptenboek bemachtigen lukt 

snel en makkelijk. Het volstaat om 3 originele 

streepjescodes, aanwezig op elk ELVEA-product, 

te verzamelen. Vul vervolgens online een 

spaarformulier in, druk de bevestigingspagina 

af en verstuur alles, samen mét de uitgeknipte 

streepjescodes, per post naar:

125 Jaar ELVEA “SPAAR MEE & WIN” 

C/O HIGHCO DATA, 

PB 4125, 1414 Waterloo. 

Een paar weken later valt 

het receptenboek in de bus. 

Snel aan de slag met 
dit receptenboek?



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

Dit jaar viert Elvea feest! Het heerlijke verhaal 

van Elvea bestaat in 2010 namelijk exact 125 

jaar. Het begon toen de Italiaanse gebroeders 

Luigi en Francesco Vitelli vanuit hun geboorte-

dorp Torre del Greco naar de Verenigde Staten 

emigreerden. Zij misten al gauw, net zoals vele 

andere Italiaanse emigranten, de oude gebruiken 

en kookgewoontes uit hun thuisland. De vraag 

naar Italiaanse voedingsmiddelen weerklonk met 

andere woorden steeds luider. Dus startten de 

gebroeders met de import van conserven vanuit 

Zuid-Italië.

Elvea staat vandaag nog steeds bekend als dé 

aanbieder van verse tomaten in blik, hetzij met 

hele tomaten, cubes, cubetti, passata, concen-

traat of polpa. Het merk is zelfs de onbetwiste 

“numero uno” in België in de categorie tomaten-

conserven. 

Over 
ELVEA

Voor verkoopsinformatie
Christophe Janssens
Marketing Manager
Charlier-Brabo Group
T 03 870 55 68
cjanssens@cbg.be www.elvea.be

1.  1 x Fiat Cinquecento t.w.v. e 11.197.

2.  5 x Synthia White volautomatische espressotoestellen  

 van Saeco t.w.v. e 599,90/stuk.

3.  10 x pastakooksets PASTAIOLA Collezione Rossa 

 van Lagostina t.w.v. e 335,00/stuk.

4.  125 pastasets van Salt & Pepper bestaande uit

 4 pastaborden en een pastaschaal t.w.v. e 35,00/set.

Alle details over de wedstrijd kunnen 

opgevraagd worden via: www.elvea.be  

1 Fiat 500

5 SAECO Syntia White 
espressotoestellen

125 S&P 
pastasets

 10 Lagostina 
pastakooksets

Een feest is pas compleet wanneer er fantastische prijzen te win-

nen vallen. Wie deelneemt aan de spaaractie, en bovendien twee 

wedstrijdvragen invult op www.elvea.be, maakt kans op schitte-

rende prijzen: een unieke Fiat Cinquecento, een Saeco espresso-

automaat, een Lagostina pastakookset of een S&P pastaset.

Tal van fantastische 
prijzen te winnen!


