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Ons Assortiment
Zuivel van Oostdam herkent u aan het blauwe 
etiket met witte koe en grasrijke achtergrond, 
lekker opvallend in het zuivelschap.  
Ons assortiment bestaat uit:
•  Volromige melk
•  Halfromige melk 
•  Room

Meer weten?
Wilt u meer weten over Zuivel van Oostdam?  
Kijk dan op: mijnmelk.nl/oostdam

Dit is een initiatief van Mijn Melk, melk direct van 
de boerderij, van boeren die hart hebben voor  

de koe, de natuur en het milieu. Hoe meer mensen 
deze melk kopen, des te meer Mijn Melk-makers 

er kunnen komen. Het maakt melk lekkerder  
en het leven van de koe en de boer een stuk leuker. 

Zuivel van 
Oostdam is zuivel 
met een verhaal!

Zuivel van 
Oostdam is zuivel 
met een verhaal!



Wij zijn Yvonne en Jorden 
Oostdam. Samen met onze 
vier kinderen wonen wij in 
Bodegraven. Hier runnen 
wij al meer dan twintig 

jaar een melkveebedrijf. 
Op het erf hebben wij een 
eigen kleine geavanceer-
de minimelkfabriek staan 
waarin de melk – direct 

na het melken van de 
koe – wordt verwerkt en 
verpakt. En dat proef je; 
een unieke, pure, romige 
smaak. We voegen er 
niets aan toe en halen er 
niets uit, alleen de half-
romige melk is voor een 
deel ontroomd. Er is geen 
vermenging met melk 
van andere boerderijen 
of tussenkomst van een 
grote zuivelfabriek. Vanuit 
de boerderij gaat de melk 
direct naar de winkel!

Wilt óók u weten waar 
uw zuivel vandaan komt? 
Dat kunnen wij goed 
begrijpen! Duurzaamheid, 
dierenwelzijn en gezond-
heid worden steeds 
belangrijker. Kleine 
merken en natuurlijke, 
onbewerkte producten 
– uit de buurt – zijn dan 
ook erg in trek. Zuivel van 
Oostdam is direct, eerlijk 
en puur; superverse en 
smaakvolle melk, lokaal 
geproduceerd.

Supervers én van dichtbij: gisteren door ons – de familie Oostdam – in 

Bodegraven gemolken en vandaag al in de winkel. ‘Lang leve de koe’ 

is ons motto. Onze koeien mogen gaan en staan waar ze willen. In een 

grote open serrestal of buiten – als het weer het toelaat. Deze optimale 

leefomstandigheden voor de koe zorgen voor heerlijke melk die direct 

na het melken verwerkt wordt in de geavanceerde minimelkfabriek  

op ons erf. Lekker verse melk, lokaal geproduceerd!

WIJ ZIJN DE FAMILIE OOSTDAM!

KLEINSCHALIG, TRANSPARANT, EERLIJK EN LOKAAL

Superverse melk,  
lokaal geproduceerd


