
 

 

 

Nederlander verkiest de bank boven glamourbestaan 

Tiel, 5 januari - Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Toch? Uit onderzoek van  
Emmi CAFFÈ LATTE blijkt nu ook dat we niet zo glamourous zijn in Nederland. De gemiddelde 
Nederlander ploft liever op de bank dan dat hij champagne drinkt en gaat liever de natuur in, dan naar 
een filmset. 
 
Het liefst skippen veel mensen de eerste werkdag van de week. Maar er is één maandag per jaar die door 
een wetenschappelijke formule tot de aller slechtste maandag van het hele jaar gerekend wordt: Blue 
Monday. Voor 2017 is dit maandag 23 januari.  
 
Waarom Blue Monday? 
De redenen spreken voor zich; zo hebben eind januari de meeste mensen hun goede voornemens alweer 
laten varen, de feestdagen en vakantie zijn voorbij, buiten is het nog steeds koud en het salaris staat ook 
nog niet op de rekening.  
 
Patroon doorbreken 
Emmi CAFFÈ LATTE breekt als innovatieve speler in ijskoffie graag met de norm én wil maandagen 
voortaan een glamourous twist geven. Emmi CAFFÈ LATTE onderzocht* daarom hoe Nederlanders van 
een Blue Monday een Glamourous Monday zouden maken.  
 
Want op de vraag; ‘Hoe ga je het liefste naar je werk op een Glamourous Monday? laten de meeste 
ondervraagden zich toch wel graag per helikopter (36,2%) of limousine (35,3%) vervoeren, maar ook het 
vliegende tapijt (16,5%) en een ritje op een unicorn (12,1%) doen het goed. 
 
Koffie en thee voor doordeweeks 
Ook drinken de meeste ondervraagden (35-45 jr.) doordeweeks géén alcohol (32,9%), en wanneer we 
een glas drinken, verkiezen we wijn (25,8%) boven champagne (13%). Maar liefst 28,4% geeft de 
voorkeur aan thee en koffie op een doordeweekse dag. Ook is de gemiddelde Nederlander op de eerste 
werkdag van de week liever in de natuur te vinden, dan op een filmset.  
 
Jongeren (18-34 jr.) trekken zich wat minder aan van de maandag blues, want 28,9% plant juist iets leuks 
op de eerste dag van de week. 16,9% gaat sporten ter compensatie van het weekend en 8,7% bereidt 
zich alvast weer voor op het weekend daarop.  
 
Nederland kruipt op maandag op de bank 
Dat de Nederlander het toch nog knap lastig blijkt te vinden om wat extra glitter en glamour aan de 
maandag toe te voegen, blijkt wel uit het feit dat het merendeel (45,6%) van de ondervraagden op 
maandag het liefst op de bank neerploft om bij te komen van het weekend.  Maandagen -en zeker Blue 
Monday- zijn duidelijk niet de meest favoriete dagen van het jaar.  
 
Kortom: de Nederlander verkiest op maandag de bank boven een glamourbestaan. 
 
*Dit onderzoek werd uitgevoerd onder een representatieve groep van meer dan 1.000 Nederlanders. 



 

 

 
 
 

Fresh kick op de maandag  
Emmi CAFFÈ LATTE gunt Nederlanders wel wat extra glamour op saaie maandagen. Want we kunnen zo 
nu en dan best een fresh kick gebruiken blijkt uit bovenstaande resultaten, zeker op maandagochtend. 
Een verfrissende ijskoffie van Emmi CAFFÈ LATTE bezorgt je een instant kickstart van de week. 
 
De ijskoffie to-go van Emmi CAFFÈ LATTE in handige meeneembeker is gemaakt van verse koffie en verse 
melk en verkrijgbaar in drie smaken: Cappuccino, Macchiato én Macchiato Light.  
 
Begin februari introduceert Emmi CAFFÈ LATTE de nieuwe Strong Macchiato bij Albert Heijn. Een 
krachtige ijskoffie met 100% Indian Malabar koffiebonen. De cup telt 110 mg. cafeïne en bevat geen 
additionele suikers, zoetstoffen of lactose. 
 
Verkrijgbaarheid 
Emmi CAFFÈ LATTE is verkrijgbaar bij in de zuivelkoeling op steeds meer plekken in Nederland, bijvoorbeeld in de 
supermarken zoals Albert Heijn en op diverse out-of-home verkooppunten, zoals bij de Kiosk, Albert Heijn to go en 
benzinestations.  
 
https://www.emmi-caffelatte.com/nl 
https://www.emmi-caffelatte.com/nl/glamour-zwischenseite-nl-9   
 
Over Emmi  
Emmi is de grootste leverancier van Zwitserse melk en een van de meest innovatieve premium zuivelproducenten 
in Europa. In Zwitserland focust het bedrijf zich op de ontwikkeling, productie en marketing van een compleet 
zuivelassortiment en verse producten, evenals de productie, rijping en handel van hoofdzakelijk Zwitserse kazen.   
 
Buiten Zwitserland concentreert Emmi zich op brand concepting en specialiteiten voor de Europese en Noord-
Amerikaanse markt, waarbij ook markten buiten Europa verder worden verkend. De primaire focus voor de verse 
producten ligt op lifestyle-, comfort- en gezondheidsproducten. 
 
In de kaas business positioneert Emmi zich als marktleider op het gebied van Zwitserse kaas. De klanten van Emmi 
bevinden zich in retail, hospitality, food service en food industry. De Emmi Groep heeft in Zwitserland ongeveer 25 
productielocaties. Emmi en haar dochterondernemingen zijn vertegenwoordigd in 13 landen, waarvan in zeven 
landen ook eigen productielocaties. Het bedrijf exporteert haar producten naar ongeveer 60 landen.   
 
In 2015 had Emmi een netto omzet van 3,214 miljard Zwitserse Franken en een nettowinst voor bijzondere baten 
en lasten van 120,2 miljoen Zwitserse Franken. In de eerste helft van 2016 bedroegen deze respectievelijk 1,6 
miljard en 60,8 miljoen. Het bedrijf heeft ongeveer 5.400 mensen (fte) in dienst. 
 
Noot voor redactie, niet voor publicatie:  
TOT Public Relations • Femke Scholtes-Fiers • T: 010 22 11 311 • E: femke@totpr.nl • I: www.totpr.nl  
Meer informatie, een uitgebreid persdossier, beeld- en videomateriaal is te vinden op 

www.totpr.nl/mediaroom/emmi. 
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