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Op maandag 17 september zal er tijdens een feestelijke bijeenkomst een einde

Meer informatie:

komen aan de spanning bij de finalisten van de Nationale Haringtest 2018. Dan

www.verrasjesmaakmetvis.nl

worden de (provincie)winnaars bekendgemaakt en in het zonnetje gezet. Daar-

www.visspecialisten.nl
www.versplatform.com

naast wordt ook de prijs voor het lekkerste consumentenharingrecept uitgereikt
en worden de resultaten van het Nationale Haringonderzoek gepubliceerd.

Nationale Haringtest
Gecertificeerd onderzoeksbureau Mobiel
Centre heeft in de afgelopen periode alle
finalisten bezocht. Ter plekke zijn
honderden smaakonderzoeken afgeno
men. Inmiddels zijn alle resultaten,
bevindingen en cijfers ingeleverd en is
het de hoogste tijd om de provincie
winnaars bekend te maken.

Het lekkerste consumentenharingrecept
‘Wie heeft het lekkerste haringrecept van
Nederland?’, dat is de vraag die de Telegraaf,
mediapartner van de Nationale Haringtest,
haar lezers heeft gesteld. Alle lezers worden
opgeroepen om hun eigen lekkerste haring
recept te delen. Het lekkerste recept wordt
beloond met een prachtige prijs.

Nationale Haringonderzoek
Tijdens de feestelijke bijeenkomst publiceren
CVAH en VNV de resultaten van het Nationale
Haringonderzoek. De gegevens die onder
zoeksbureau Mobiel Centre in de 2e ronde van
de Nationale Haringtest heeft verzameld om
een antwoord te vinden op vragen als ‘Hoe eet

de Nederlander zijn haring het liefst?’ en
‘Welke verschillen in smaakvoorkeuren zien
we per provincie?’
Een overzicht van de provinciewinnaars, het
winnende recept en de resultaten van het
onderzoek worden gepubliceerd op
www.verrasjesmaakmetvis.nl. •

Receptvideo’s
Als uitbreiding op het huidige promotiepakket zijn er nieuwe receptfilmpjes gemaakt. Sinds kort stelt
de VNV elke maand een nieuwe en handige receptvideo van het recept van de maand beschikbaar aan
haar leden. Via www.verrasjesmaakmetvis.nl worden deze gedeeld met de consument, maar het biedt
de leden van de VNV ook extra mogelijkheden. Zo kan men deze plaatsen op de eigen website als
aanvulling op de content van de vis van de maand. Bovendien is er ook een korter filmpje met een
‘sneak preview’ beschikbaar dat goed te gebruiken is voor sociale kanalen en de instore schermen
in de winkel. •
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