Ambachtelijk en
lekker streekproduct
Boerderijzuivel en boerenkaas worden vooral gezien als ambachtelijk. Dat blijkt uit onderzoek
onder consumenten door de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders in samenwerking met bureau
Ruigrok | NetPanel in Amsterdam. Het onderzoek is onderdeel van het EU-promotieprogramma
Discover Farmhouse Dairy/Cheese.
Atie van Olst

D

e eerste meting vond in september
2013 online plaats onder ruim 200
moeders met kinderen van 8 tot 13
jaar (‘moeders’), ruim 200 ‘vrouwen 50+’ en
ruim 200 kinderen van 9 tot en met 13 jaar
(‘kinderen’), waarmee onder alle doelgroe
pen van de campagne onderzoek is gedaan.
Voor alle vrouwen in de steekproef geldt dat
zij een bovenmodaal inkomen hebben,
omdat de campagne zich richt op de consu
ment met een hoger inkomen.
Ruim 80 procent van de vrouwen van 50+ en
moeders gebruikt één of meerdere keren per
dag zuivel (exclusief kaas). Kaas wordt iets
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minder vaak gegeten: toch eet een meerder
heid (52 procent van de moeders en 63 pro
cent van de vrouwen 50+) dagelijks of zelfs
meerdere keren per dag kaas. Vrouwen van
50+ blijken dus vaker kaas te eten dan de
doelgroep ‘moeders’. Slechts een enkeling (1
à 2 procent) eet of drinkt nooit zuivel (geldt
ook voor kaas), omdat men er niet van
houdt of vanwege een allergie.

Boerderijzuivel en Boerenkaas
Tweederde van de ‘vrouwen 50+’ geeft aan
weleens boerderijzuivel (inclusief Boeren
kaas) gegeten of gedronken te hebben, nog
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relevant(meer dan 75 procent).
op de boerderij te gaan kijken.

‘Welke aspecten vind jij passen bij
Boerenzuivel en Boerenkaas?’

‘Welke woorden vind jij passen bij
Boerenzuivel?’

‘Welke producten zijn zuivelproducten, denk je?’
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