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ACHELSE BLAUWE (GREVENBROECKER BLAUWE) 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 5kg/Conisch 

Affinage 10 tot 14 weken 

Seizoen Hele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hamont-Achel, Limburg, België. 

Op een plaats waar eeuwen lang Franciscaner-zusters woonden, is de kaasboerderij Catharinadal 

gelegen. De gebroeders Boonen maken sinds 1990 kaas volgens traditioneel recept. 

Smaak 

Opvallende romige structuur die pittig smaakt maar niet scherp wordt. 

Bijzonderheden 

Prachtige gemarmerde blauwader. 
De Achelse Blauwe wordt helemaal met de hand gemaakt. De aders ontstaan door de nauwkeurig 
op elkaar gestapelde bolletjes wrongel. Er worden wekelijks maar 16 stuks van gemaakt. Volgens 
de internationale vakjury in Lyon mag deze kaas tot de beste ter wereld gerekend worden onder 
de originele ‘nieuwkomers’. 

  



 

 

ABBAYE DE CITEAUX 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 700 gr/Schijf 

Affinage 8 tot 10 weken 

Seizoen Lente/zomer/herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Côte-d’Or, Bourgogne, Oost Frankrijk. 

Smaak 

De Abbaye de Citeaux is een typische abdijkaas. Hij wordt gemaakt door de monniken van de 

kloosterabdij van Citeaux, rechtonder onder Dijon. Het klooster heeft zijn eigen kudde en van deze 

melk wordt de kaas gemaakt. Deze kaas is een broertje van de Reblochon. Hij is mild en romig van 

smaak.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

ABBAYE DE TAMIÉ 

Dier Koe 

 

Familie Halfharde Roodflora  

Gewicht/vorm 1200 gr/Rond 

Affinage 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Savoie en Haut-Savoie, Rhône-Alpes, Oost-Frankrijk. 

Smaak 

De Abbaye de Tamié is de oervorm van de bekendere Reblochon. Het is een typische trappisten of 

abdijkaas, vernoemd naar de abdij waar de kaas nog steeds op traditionele wijze gemaakt wordt.  

De Abbaye de Tamié is een geurige kaas. Ze heeft smeuïg zuivel met melkzoet en zachte, notige 

bittertonen. 

Bijzonderheden 

De kaas wordt gemaakt in de gelijknamige Abdij, waar men al negen eeuwen kaas maakt. 

 

  



 

 

ABONDANCE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 7 kg/Wiel met holle rug 

Affinage 4 tot 8 maanden 

Seizoen November t/m februari 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Haut-Savoie, Rhône-Alpes, Oost-Frankrijk. 

Smaak 

De Abondance varieert van mild tot licht pittig. Maar heeft altijd een notige en zuivere smaak. Zijn 
roodbruine korst met holle rug dankt hij aan een speciale persing met een houten band. De korst 
wordt ingewreven met grof zout en Morge. Gemaakt van zomermelk is de Abondance op z'n best. 
Past goed op een kaasplateau in de winter. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

AOC-kaas: De melk mag alleen komen van koeien uit de regio, van de rassen Abondance, Tarine en 

Montbéliard. 

  



 

 

AMI DU CHAMBERTIN 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 250 gr/Cilinder 

Affinage 5 tot 7 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Côte-d’Or, Bourgogne, Oost-Frankrijk. 

De Ami du Chambertin is gecreëerd door Raymond Gaudry rond 1950. De kaas wordt nu gemaakt 

door zijn kleinzoon Olivier Gaugry. 

Smaak 

De Ami du Chambertin is uitgesproken pittig. Het zuivel is zacht en smeuïg met een licht rul hart. 
De korst wordt gewassen met verdunde Marc de Bourgogne. Deze kaas dankt zijn naam aan de 
wijnstreek Gevrey-Chambertin, waarmee hij tevens een hele interessante combinatie vormt. 

Bijzonderheden 

 

  



 

 

ANNEAU DU VIC BILH 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 190 gr/Donut 

Affinage 10 tot 15 dagen 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hautes-Pyrénées, Midi-Pyrénées, Zuid-Frankrijk.  

Dit gebied staat bekend om zijn speciale wijn: Pacherin de Vic Bilh.  

Deze past dan ook erg goed bij de Anneau du Vic Bilh. 

Smaak 

De kaas heeft door zijn jonge affinage een fris, zacht lopend zuivel. Het is een milde geitenkaas met 

een goede balans tussen het zout en friszuur. De Anneau du Vich Bilh is een ronde, platte kaas met 

een gat in het midden. De korst is zacht, geribbeld en is bedekt met een lichte aslaag. De kaas is op 

zijn best in de lente.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

APPENZELLER 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 8 kg/Wiel 

Affinage 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Sankt Gallen, Appenzeller Innerrhoden, Zwitserland.  

Smaak 

De korst van de Appenzeller wordt ingewreven met een mengsel van witte wijn, zout, witte peper 

en kruiden. Onze Appenzeller is een extra oude en heeft daardoor een extra pittige en stallige 

smaak.   

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Lekker in de kaasfondue. 

  



 

 

AURÉLIE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 250 gr/Rol 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lummen, Limburg, België. 

Smaak 

De Aurélie is een soort Saint Maure maar dan zonder aslaag en met een mooie schimmelkorst. Het 

is een zachte romige kaas en naarmate deze ouder wordt, wordt hij kleiner en droger en wint 

daarmee aan smaak.  

Bijzonderheden 

De kaasmakers van Kaasmakerij Karditsel stemmen hun melk vegetarisch, namelijk met kardoen: 

een soort distel. In plaats van stremsel-poeder uit het lab te halen, verbouwt men de kardoenplant 

en maakt daar zelf stremsel van. 

Deze kaas is biologisch. 

 

  



 

 

BAGUETTE LAONNAISE 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 160 gr/Rechthoekig 

Affinage 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Aisne, Picardie, Noord-Frankrijk.  

Smaak 

De Baguette Laonnaise  wordt gewassen met gezouten water. Het is een milde, gepasteuriseerde 

versie van de Maroilles. Hij heeft een pittig aroma en zilte smaak die alsmaar scherper wordt 

naarmate de kaas verder rijpt.  

Bijzonderheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANON DU VILLAGE DE BANON 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Cilinder 

Affinage 18 dagen 

Seizoen Zomer en herfst  

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Alpes-de-Haute-Provence, Provence-Côte d’Azur, Zuid-oost Frankrijk. 

Smaak 

De jonge versie is fris en heeft aardse tonen.  
Wanneer de Banon volrijp is, wordt het een goed pittige geitenkaas met mineraalachtige toets. De 
Banon du Village wordt verpakt in een in Eau de vie gedrenkt, gedroogd blad van de tamme 
kastanje. Het blad geeft smaakt mee, beschermt het kaasje tegen uitdroging en zorgt voor extra 
ventilatie. De kaas wordt buiten de schaduw aan de noordkant van het huis gerijpt. De kleur van de 
bladeren en de blauwe schimmelsporen op de korst wijst niet op bederf, maar geeft een idee van 
rijping en kan zeer pittig uitpakken. 

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 2003. Daarnaast draagt hij sinds 2007 ook het Europese AOP. Het mag door 

beide keurmerken alleen nog gemaakt worden in de Provence.  

  



 

 

BEAUFORT D’ETE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 40kg/Wiel met holle rug 

Affinage 9 tot 20 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Savoie, Rhône-Alpes, Oost-Frankrijk. 

Smaak 

Onze Beaufort wordt gemaakt van koeienmelk van het sterke Tarentaise ras en het Abondance ras. 
Denk als je dit proeft eens aan de zomerbloemen en bergkruiden die deze koeien hebben gegeten 
hoog in de bergen. Beaufort wordt tijdens het rijpingsproces in zeer vochtige kelders, ingesmeerd 
met een Morge, een die de Beaufort zijn karakter geeft en de korst stevig maakt en zo de kaas 
beschermt. De Beaufort is enorm rijk en romig voor een harde kaas. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Deze kaas wordt in de regio zeer veel gegeten en is in deze kwaliteit moeilijk te vinden in 

Nederland. 

 

  



 

 

BEAUFORT D’HIVER 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 40kg/Wiel met holle rug 

Affinage 9 tot 16 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Savoie, Rhône-Alpes, Oost-Frankrijk. 

Smaak 

Onze Beaufort wordt gemaakt van koeienmelk van het sterke Tarentaise ras en het Abondance ras. 
Beaufort wordt tijdens het rijpingsproces in zeer vochtige kelders, ingesmeerd met een Morge, die 
de Beaufort zijn karakter geeft en de korst stevig maakt en zo de kaas beschermt. De Beaufort is 
enorm rijk en romig voor een harde kaas. De Beaufort d’Hiver is een wintervariant van de Beaufort 
d’Ete. Dat wil zeggen dat de melk van de winterkaas afkomt van koeien die op stal staan. Ze eten 
daar geen vers gras maar hooi.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De Beaufort d’Hiver is erg lekker in de kaasfondue. 

 

  



 

 

BELEGEN GEIT 
Dier Geit 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 7 tot 9 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Rijen, Noord-Brabant, Nederland. 

Smaak 

De Belegen Geit heeft wit zuivel met kleine oogjes. Hij heeft een witte korst en een volle romige 

smaak. Iets ziltig, maar vooral heel smaakvol.  

Bijzonderheden 

Deze Belegen Geit is vegetarisch gestremd en geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 

 

  



 

 

BENEDICTUS 
Koe Geit 

   

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 2,5 kg/Wiel 

Affinage 3 tot 5 weken 

Seizoen  

Rauwmelks Nee, gethermiseerd 

Herkomst 

Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland. 

Familie Wisman, boerderij De Driehoek. 

Smaak 

De Benedictus is een milde en romige roodflora met het typische aroma van een abdijkaas.  

Bijzonderheden 

De familie Wisman pacht al dertig jaar grond voor een kleine kudde koeien op het terrein van een 

voormalig beneditijner Sint Paulus. In 2015 is de schoonzoon hun eigen melk gaan verkazen. Hij 

rijpt de Benedictus in de kelder van de abdij, waar verder geen klimaatbeheersing wordt toegepast. 

Deze natuurkorst/roodflora kaas in geïnspireerd op Franse abdijkazen. Hij is een van de weinigen in 

Nederland die op deze manier kaas maakt.  

Het familiebedrijf Wisman is een goed voorbeeld van een moderne (her)ontdekking van de 

zuivelboerderij: een combinatie van veehouderij en kaasproductie. Tegenwoordig wonen er geen 

Benedictijner monniken meer in de abdij, een maar apostolische gemeenschap van de Chemin 

Neuf.  

 

  



 

 

BETHMALE 
Dier Koe 

 

Familie Halfharde kaas 

Gewicht/vorm 4kg/Wiel 

Affinage 3 tot 4 maanden 

Seizoen Gehele Jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aude, Midi-pyrénées, Zuid Frankrijk. 

Smaak 

Het zuivel van de Bethmale wordt niet na verhit zoals dat bijvoorbeeld bij de Comté wel gebeurd. 

Daardoor is het zuivel licht en minder compact. De natuurlijke korst wordt licht gewassen met 

pekelwater. Na het wassen wordt de kaas aan de lucht gedroogd.  

Deze kaas heeft een gassige, nootachtige smaak die bijna rokerig wordt als de kaas ouder wordt. 

Dit komt omdat de jonge, zachte kazen op eikenhouten planken worden gerijpt. Hierdoor ontstaan 

belletjes in het zuivel. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

BLAUWE GEIT 
Dier Geit 

 

Familie Blauwe kaas 

Gewicht/vorm 3 kg / Wiel 

Affinage 4 tot 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Molenschot, Noord-Brabant, Nederland /  Bourges, Centre, Midden-Frankrijk 

Smaak 

De Blauwe geit is een frisse blauwe kaas met een zachte smaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas wordt gemaakt in Nederland en na 6 weken gerijpt in Frankrijk. Na ontvangst in Frankrijk 

wordt de kaas ontkorst en in de grot gelegd. Deze wordt van tijd tot tijd gekeerd en geborsteld. De 

kalkschimmels in de grot trekken gedurende het rijpingsproces in de kaas.  

  



 

 

BLEU D’AUVERGNE 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2,5 kg/Cilinder 

Affinage 6 tot 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Cantal, Auvergne, Midden Frankrijk.  

De Bleu D’Auvergne is in de 19e eeuw ontwikkeld door Antoine Roussel.  

Smaak 

De koeien grazen het zeer malse gras op de hellingen van oude vulkanen ten zuiden van Puy-de-

Dôme. De grond is daar rijk aan fosfor, kalium en magnesium en dat zet zicht voort in de smaak van 

de kaas. Hij heeft een fijne, romige textuur en is mooi geaderd blauw. De Bleu d’Auvergne is romig 

en niet te zout. 

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1975. Tegenwoordig zijn er nog een zestal melkfabrieken actief die AOC Bleu 

d’Auvergne produceren. Het is een ongeperste gepasteuriseerde koemelkkaas en daarmee 

geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

BLEU DES BASQUES 
Dier Schaap 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 4 kg/Cilinder 

Affinage 2,5 maand 

Seizoen Gehele jaar  

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, Zuid Frankrijk. 

Smaak 

De melk van deze komt van het Basco-Bernaise en Manech-schaap. De Bleu des Baques heeft een 

stevige structuur, wit zuivel en is blauw dooraderd. Hij is zoet, vol en niet heel pittig van smaak, 

nooit scherp. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

BLEU DE CHÈVRE FERMIER 
Dier Geit 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 1,3 kg/Cilinder  

Affinage 12 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Val de Marne, Ile-de-France, Frankrijk.  

Smaak 

Deze blauwader kaas heeft een vrij pittige, zilte smaak maar is niet enorm scherp. Bij de Fermier-

variant is de korst bewerkt met houtskool/as. Doordat geiten het caroteen niet doorgeven in de 

melk, heeft de Bleu de Chèvre een opvallend zacht, smeuïg wit zuivel. 

Bijzonderheden 

Deze geitenkaas wordt gemaakt net ten zuiden van Parijs bij een producent in de buurt van Créteil. 

Je komt in Frankrijk en daarbuiten maar heel weinig blauwschimmelkaas van geitenmelk tegen in 

tegenstelling tot blauw van koeien- of schapenmelk.  

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

BLEU DE CAUSSES 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 1,3 kg/Halve cilinder  

Affinage 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gethermiseerd 

Herkomst 

Aveyron, Midi-Pyrénées, Zuid Frankrijk. 

Bleu de Causses is het koemelkbroertje van Roquefort. Deze kaas mag dan ook in dezelfde grotten, 

fleurines, rijpen als Roquefort. De grotten, met een temperatuur van zo ongeveer 10C̊, kennen elk 

een eigen microklimaat. Hierdoor kan het rijpingsproces per grot verschillen.  

Smaak 

Deze kaas heeft een pittige en zilte smaak die we ook van de Roquefort gewend zijn. Wel is deze 
kaas smeuïger omdat deze van koeienmelk wordt gemaakt en niet van schapenmelk zoals gewoon 
is bij Roquefort. Hierdoor ook zijn mooie gelige zuivel. 

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1975.  

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Bleu de Causses wordt ook wel ‘Roquefort van de Armen’ genoemd omdat schapenmelk zoveel 

duurder is dan koeienmelk.  

 

  



 

 

BLEU DE GEX  
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 6,5 kg/cilindrisch 

Affinage 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Jura, Franche-Comte, Oost Frankrijk. 

Smaak 

De koeien lopen in de hoge weiden van de Jura. De grote diversiteit aan kruiden daar, geeft de 

melk en daarmee ook de kaas een typisch eigen smaak. Het is een pittige, uitgesproken blauwe 

kaas met aanwezige bittertonen. Het stevige zuivel wordt tijdens de affinage doorspiest om zo de 

blauwschimmel meer zuurstof te geven. 

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1977. 

In tegenstelling tot de meeste blauwaderkazen heeft de Gex net als de beroemde Britse Stilton 

een Roqueforti Glaucum in plaats van een Roqueforti Penicilium. Dit verklaard de lichte bitter en 

zoete tonen in de kaas. 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Appellation_d%27Origine_Contr%C3%B4l%C3%A9e


 

 

BLEU DE LAQUEUILLE  (fonetisch: Lakui-je) 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 1,2 kg/Halve cilinder 

Affinage 2 tot 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Puy-de-Dóme, Auvergne, Midden Frankrijk. 

De Bleu de Laqueuille is, net als de Bleu d’Auvergne, ontwikkeld door Antoine Roussel. In 1850 

creëerde hij zijn eerste blauwschimmelkazen met behulp van een roggebrood-schimmel. 

Smaak 

De kaas heeft een milde, iets notige smaak met een prettige zachte, niet te zoute nasmaak.  

De Bleu de Laqueuille is het iets romigere broertje van de Bleu d’Auvergne. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

BLEU DE BREBIS RASCALAT 
Dier Schaap 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 1,3 kg/Halve cilinder 

Affinage 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aveyron, Midi-Pyrénées, Zuid Frankrijk. 

Smaak 

Het is een stevige boerse blauwe kaas zoals de Roquefort. Hij komt dan ook uit het zelfde gebied 

maar valt niet onder de AOP regels omdat deze niet in de grotten van Roquefort is gerijpt. De Bleu 

de Brebis Rascalat is een stevige boeren blauwe kaas. 

De blauwe kaas van schapenmelk wordt gemaakt volgens het recept van de Bleu des Causses. Na 

het stremmen, tijdens het snijden, wordt de kaas geënt met een schimmel. Dit zorgt ervoor dat de 

blauwe aderen ontstaan. 

Bijzonderheden 

Het zoet van de schapenmelk en het zout in de kaas gaan prachtig samen in de structuur die smelt 

op je tong. 

 

  



 

 

BLEU DE TERMIGNON 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 6 kg/Wiel  

Affinage 4 tot 5 maanden 

Seizoen Herfst/winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Haute-Savoie, Rhône-Alpes, Oost Frankrijk. 

De Bleu de Termignon werd oorspronkelijk door één vrouw gemaakt in een chalet met de melk van 

negen koeien. Inmiddels zijn er een vijftal producenten actief, maar de Bleu de Termignon blijft een 

exclusief product. De kaas werd vernoemdn naar het dorpje in de Haute-Savoie waar de kaas 

gemaakt wordt: Termignon 

Smaak 

De Bleu de Termignon is een blauwschimmelkaas van volle rauwe koemelk die een beetje vettig, 

natuurlijk en aards is. De bron van de schimmel ligt in het park waar de koeien zich voeden en 

wordt dus niet achteraf kunstmatig toegevoegd, wat normaliter gebeurt met blauwschimmelkazen. 

De schimmel komt in de melk voor en leeft ook in de rijpingsgrotten. Deze schimmel zet zicht af in 

de melk en zorgt uiteindelijk voor een verfijne, maar zeer uitgesproken animale smaak.  Soms 

wordt de kaas doorspiest met roestvrijstalen pennen zodat de schimmel langzaam de kaas in kan 

groeien. Deze kaas is al bijna verkocht voordat ze gemaakt is en wordt uitsluitend in de zomer 

gemaakt.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

BLEU DU VERCORS/SASSENAGE 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 4 kg/Wiel 

Affinage 2 tot 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Drôme, Rhône-Alpes, Oost Frankrijk.  

De affinage mag van de boerin maar 2 tot 3 maanden duren, daarna mag de kaas alleen nog maar 

Bleu de Montagne heten. De Bleu du Vercors werd initieel ontwikkeld door monniken, maar 

verspreidde zich al snel naar de boerderijen in het gebied. Al in de 14e eeuw werd er een kaas 

gemaakt onder de naam Fromage de Sassenage. De naam Bleu du Vercors/Sassenage komt van het 

gebied Vercors dat toebehoorde aan seigneur de Sassenage. Sassenage was een kasteel bij de 

belangrijkste toegang tot het gebied. De boeren betaalden hun belastingen aan de heren in de 

vorm van deze kaas. In 1338 werd door baron Albert de Sassenage bepaald dat de boeren hun kaas 

ook vrijelijk buiten het gebied mochten verkopen. 

Smaak 

De kaas heeft een volle melksmaak van zacht zuivel zoals bij Nederlandse jonge kaas. Hij is echter 

onmiskenbaar blauw geaderd. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen en is biologisch.  

 

  



 

 

BLEU DE WOLVEGA 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse blauwschimmel 

Gewicht/vorm 3 kg/Wiel 

Affinage 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Wolvega, Friesland, Nederland.  

Hier wordt de kaas verder afgerijpt. De kaas wordt tegenwoordig gemaakt in Noord-Brabant 

Smaak 

De Bleu de Wolvega heeft een milde blauwe smaak met een typische Goudse kaasstructuur. 

Hierdoor krijgt de kaas iets zoets. De blauwe aderen doen denken aan zijn Franse zilte equivalent.  

Bijzonderheden 

Deze kaas wordt gemaakt met vegetarisch stremsel en is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 

  



 

 

BLOKJE GEWASSEN KORST 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 100 gr/Blokje 

Affinage 6 tot 14 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hamont-Achel, Limburg, België. 

Op een plaats waar eeuwen lang Franciscaner-zusters leefden wordt op kaasboerderij 

Catharinadal al 20 jaar kaas gemaakt door kaasmaker Peter Boonen. 

Smaak 

Alle kaas van Peter Boonen is van uitmuntende kwaliteit en gemaakt van verse rauwe melk. De 

verse kazen verkoopt hij alleen in zijn winkel of maakt hij voor ons op bestelling. Het Blokje 

gewassen korst is gemaakt naar voorbeeld van de beroemde Hervekaas. De korst wordt gewassen 

met zout water en Trappistenbier en krijgt hierdoor zn typische roodflora smaak en geur.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

BOEREN GOUDSE OPLEG 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 20 kg/Wiel 

Affinage 2 tot 3 jaar 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Rijpwetering, Zuid-Holland, Nederland.  

Gemaakt door Marije van der Poel. 

Smaak 

De Boeren Goudse Opleg heeft een volle smaak met knisperde eiwitkristallen. Een oplegkaas is een 

kaas die een lange rijping ondergaat. Uniek aan deze kaas is dan ook dat deze kaas twee tot vier 

jaar kan rijpen. Deze lange rijpingstijd zorgt ervoor dat hij een volle en complexe smaak krijgt maar 

wel zijn smeuïgheid behoudt. Er zit veel smaak en diepgang in deze nagenoeg perfecte boerenkaas. 

De Boeren Goudse Oplegkaas mag uitsluitend gemaakt worden van zomermelk anders valt ze niet 

onder het Slow Food Presidium voor Boeren Goudse Oplegkaas. Vroeger melkten veel boeren 

alleen in de zomer en stonden de koeien in de winter droog. De kaas gaat veel minder lang in het 

pekelbad waardoor ze op leeftijd in balans is. 

Bijzonderheden 

Deze kaas won in 2015 de Cum Laude prijs voor ‘kaas met een verhaal’. 

Hoeve Waterrijk ligt in de Kaagse plassen. Je kunt er alleen per boot of veerpont heen. In 2018 

kreeg deze Goudse kaas van Marije van der Poel de 2e prijs in Best Cheese Awards in Noorwegen. 

De eerste prijs werd gewonnen door een Noorse boer met maar 11 koeien. Hij maakt een Goudse 

kaas.  

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

BOEREN LEIDSE SLEUTEL 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 10 tot 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Warmond, Zuid-Holland, Nederland. 

Gemaakt door Theo Warmerdam. Leidse sleutelkaas is een zeer traditioneel Nederlands product.  

Vroeger werd Leidse kaas meegenomen op schepen tijdens de V. O. C. periode omdat het een 

goede houdbare eiwitbron is.  

Smaak 

De Boeren Leidse sleutel heeft mager zuivel, maar 30% vet op de vaste stof.  
Er wordt eerst boter gemaakt van de room en van de magere ‘ondermelk’ wordt de kaas gemaakt. 
Komijn wordt toegevoegd als smaakmaker en dit kruid heeft ook een conserverende werking. Een 
zeer traditioneel Nederlands product. Bij echte boeren Leidse kaas staan twee sleutels in de korst 
gedrukt. Dit zijn de sleutels van petrus uit het wapen van Leiden. Sint Pieter, Petrus is de 
beschermheilige van de stad. De Pieterskerk is daar de hoofdkerk. Volgens het evangelie van 
Mattheüs wordt tegen Petrus gezegd: “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen...” 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Deze Leidse Sleutel heeft de Cum Laude prijs gewonnen voor Beste Boeren Leidse in 2015.  

 
  



 

 

BOER MAARTEN 1,5 JAAR GERIJPT 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 8 kg/Wiel 

Affinage 16 tot 18 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Eesveen, Overijssel, Nederland.  

Smaak 

De Boer Maarten wordt gemaakt van biologische melk. Deze melk komt voor 75% van de Jersey 

koe en voor 25% van de Frysian Holstein koe. Hierdoor heeft hij een smedig, smeuïg zuivel. De 

Jerseymelk is geconcentreerder en iets zoeter dan de melk van een Holstein koe.  

De kaas is voorzien van kristallen en heeft een gelige kleur. Deze kristallen zijn de eiwitten die na 

verloop van tijd uitkristalliseren. Dit proces begint als een Goudse kaas ongeveer 7 tot 8 maanden 

oud is. Zijn gelige kleur krijgt hij door het extra caroteen dat in de melk van de Jerseykoeien zit. Ze 

halen caroteen uit gras en plantaardige voeding en geven dit door aan de melk. De Jerseymelk 

bevat grotere vetbolletjes. Hierdoor blijft de kaas op leeftijd nog mooi romig en smedig.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 
  



 

 

 BONDE DE LA GATINE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 250kg/Cilinder 

Affinage 6 tot 10 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sèvres, Poitou-Charentes. West-Frankrijk. 
Deze kaas wordt gemaakt van melk van het Alpine Chamoisée geitenras.  Het woord Gatine komt 
van gatée wat bevoorrecht of verwend betekent. Dit refereert aan het vruchtbare gebied waar het 
de kaas vandaan komt. 

Smaak 

De Bonde de la Gatine is een krijtige kaas met compact zuivel en heeft een subtiele kleïge 

structuur. Het is een licht pittige geitenkaas met aardse tonen.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

“FAM. BOOIJ” EXTRA BELEGEN 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 7 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Streefkerk, Zuid-Holland, Nederland.  

Gemaakt door de familie Booij. De Extra Belegen van familie Booij is een rauwmelkse kaas. De 

melk komt echter niet van eigen koeien, maar van een kudde van de buren. De kaas wordt dan ook 

wel burenkaas genoemd. Deze familie maakt al 300 jaar kaas. 

Smaak 

Typisch voor de Extra Belegen kaas van familie Booij is zijn boerse smaak. In de nasmaak proef je 

mooie zuren. Mooi gedroogd zuivel met kleine oogjes.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

“FAM. BOOIJ” FENEGRIEK 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Streefkerk, Zuid-Holland, Nederland.  

Gemaakt door de familie Booij. De Fenegriek van familie Booij is een rauwmelkse kaas. De melk 

komt echter niet van eigen koeien, maar van een kudde van de buren. De kaas wordt dan ook wel 

burenkaas genoemd. Deze familie maakt al 300 jaar kaas. 

Smaak 

Deze kaas heeft smeuïg zuivel met daarin fenegriekzaden. Deze geven de kaas een notige, kruidige 

smaak van warm hooi. Fenegriek is een zaadje van de vlinderbloemenfamilie en zit vaak in de 

kruidenmix kerrie. Het wordt vaak gebruikt in de Indiase keuken, maar past tevens heel goed in 

een Hollandse kaas.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 
  



 

 

“FAM. BOOIJ” SZECHUANPEPER 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Streefkerk, Zuid-Holland, Nederland. 

Gemaakt door de familie Booij. De Szechuanpeper van familie Booij is een rauwmelkse kaas. De 

melk komt echter niet van eigen koeien, maar van een kudde van de buren. De kaas wordt dan ook 

wel burenkaas genoemd. Deze familie maakt al 300 jaar kaas. 

Smaak 

Deze kaas heeft smeuïg zuivel met daarin szechuanpeper, ook wel bloempeper genoemd. Omdat 

de jongbelegen boerenkaas van zichzelf vrij hoog in de zuren zit, combineert deze kaas heel mooi 

met de citrusachtige kruidigheid van de szechuanpeper. De szechuanpeper wordt voornamelijk 

gebruikt in de Chinese keuken, maar smaakt ook heerlijk in deze boerenkaas.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

 

BOTER VAN WARMERDAM 
Dier Koe 

    

Familie Overig 

Gewicht/vorm 500 gr/Staaf 

Affinage N.v.t. 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Warmond, Zuid-Holland, Nederland. 

Gemaakt door Theo Warmerdam. 

Smaak 

Eerst wordt er boter gemaakt van de room. Van de resterende magere ‘ondermelk’ wordt Leidse 
sleutelkaas gemaakt. Een zeer traditioneel Nederlands product.  
Boter wordt gekarnd uit de room, dat wil zeggen dat er een draaiende beweging in gang wordt 
gezet: het zogenoemde centrifugeren. Hierdoor worden de vetbolletjes naar buiten geslagen en 
ontstaat er karnemelk (de vloeistof die overblijft) en boter.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

BOUSQUETTE D’ORB 
Dier Geit of schaap 

 

Familie Lactische schapenkaas 

Gewicht/vorm 300 à 350 gr/Schijf  

Affinage 14 dagen 

Seizoen Voorjaar en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hérault, Languedoc-Roussilon, Zuid-Frankrijk. 

Deze kaas wordt gemaakt door orthodoxe monniken in de Cévennes.  

Zij maken naast Bousquette d’orb ook Lingot. 

Smaak 

Deze kaas smaakt fris en kruidig.  

Het zuivel is licht rul en iets lopend net onder de korst. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

BRANDROOD BLOZEND 
Dier Koe 

    

Familie Harde (berg)kaas 

Gewicht/vorm 12 kg/Wiel 

Affinage 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Ede, Gelderland, Nederland.  

Smaak 

Brandrood wordt gemaakt van de melk van het zeldzame Nederlandse Brandrode rund. Het is een 

harde kaas met een natuurlijke, gewassen korst en een uitgesproken smaak. De kaas heeft iets weg 

van een bergkaas. Hij is zacht nootachtig met een stevige nasmaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Brandrood Blozend  wordt gemaakt in een kopere kaastobbe, net zoals de Comté en Beaufort 

traditioneel werd gemaakt. 

 

  



 

 

BREBIS DES PYRENEES L’EMPEREUR 
Dier Schaap 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 4 kg/Cilinder 

Affinage 10 tot 18 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pyrénées Orientales, Languedoc-Roussilon, Zuid Frankrijk. 

De Brebis des Pyrenees wordt ook wel Napoleon genoemd omdat de berg naast de kaasmakerij op 

de steek van keizer Napoleon lijkt. 

Smaak 

Het zuivel van de Brebis l’Empereur is wit crèmig met kleine oogjes.  

Het is een mooie zuivere kaas met een lange, ietwat animale nasmaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

 

BREBIS DE TOURAINE 
Dier Schaap 

 

Familie Lactische schapenkaas 

Gewicht/vorm 170 gr/Ovaal 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Voorjaar en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Indre et Loire, Centre, Midden-Frankrijk. 

Smaak 

De Brebis de Touraine heeft heel zacht zuivel met een fijne structuur en een zilte kruidige smaak.  

Bijzonderheden: 

Van deze bijzondere kaas is maar 1 producent in de Loire en ze is per jaar maar een paar maanden 

verkrijgbaar. Wij komen maar weinig rauwmelkse lactisch gestremde schapenkazen tegen en zijn 

dan ook bijzonder gelukkig met dit smaakvolle exemplaar. 

 

  



 

 

BRIE DE MEAUX 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 3 kg/Schijf 

Affinage 8 tot 9 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Noord Frankrijk. 

Smaak 

De Brie de Meaux is een wit schimmelkaas met een frisse paddenstoelengeur.  
De kaas is zacht lopend, heeft glad zuivel en is licht ziltig van smaak. 

Bijzonderheden 

De Brie de Meaux werd in 1814 tijdens het congres van Wenen verkozen tot heilige koning onder 
de kazen door zijn onmiskenbare finesse. Draagt sinds 1980 het AOC-keurmerk. 
Voor één Brie de Meaux is ca 25 liter verse ongepasteuriseerde koemelk nodig.  
Het verschil in Brie de Meaux komt door de melkkwaliteit en de methode van rijpen. Met name 
het gebruik van maïs in het voer heeft een effect op de kwaliteit van de melk. Door het bijvoeren 
met maïs gaan koeien wel meer melk geven maar het beïnvloedt tevens de smaak. Voor de Brie de 
Meaux van topkwaliteit wordt geen maïs gevoerd maar bij voorkeur gras. Als dat niet kan in 
verband met de tijd van het jaar krijgen de koeien vers hooi. Dit is echter duurder dan maïs of 
kuilgras. 
Wat de Brie de Meaux van een andere Brie onderscheidt is de vorm. Een Brie de Meaux moet altijd 
3 kg grote platte schijf zijn. De herkomst moet zijn uit Ile-de-France, precieze departementen 
moeten vindbaar zijn. En ook de hoeveelheid Brie die per jaar geproduceert wordt.  

 

 

  



 

 

BRIE DE MELUN 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 1,6 kg/Schijf 

Affinage 7 tot 10 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Noord-Oost Frankrijk. 

Smaak 

De Brie de Melun is een witschimmelkaas met roodbruine vlekken op de korst. Onder de korst zit 

een zacht, glad zuivel. Deze brie heeft een sterke paddenstoelengeur en is pittig van smaak. Een 

Brie de Melun stremt ca 18 uur langer door dan een andere brie. Daaraan dankt hij zijn pittige 

smaak.  

Bijzonderheden 

 

 

 

  



 

 

BRIE DE MONTEREAU 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 1 kg/Schijf 

Affinage 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Loiret, Centre, Noord-Oost Frankrijk. 

Smaak 

Deze kleine, minder bekende brie is mooi zacht en romig.  

De Brie de Monterau heeft lichte aardse toetsen en is redelijk pittig. Over het algemeen is deze 

brie sappiger dan bijvoorbeeld een Brie de Meaux omdat hij eerder rijp is. Hierdoor behoudt hij 

meer vocht. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

BRIE FERMIER D’ILE DE FRANCE 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 1 kg/Schijf 

Affinage 7 weken  

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile de France, Noord Frankrijk. 

Smaak 

Dit is een klein type rauwmelkse Brie die door het kleine formaat minder lang hoeft te rijpen dan 

de Brie de Meaux. Hierdoor blijft het zuivel wat sappiger en milder in smaak.  

Bijzonderheden: 

Brie fermier wordt gemaakt op één boerderij en komt van de melk van één kudde. 

 

  



 

 

BRIE AUX TRUFFES 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 3 kg/Schijf 

Affinage 1 week 

Seizoen 8 tot 9 weken 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Noord-Oost Frankrijk. 

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. 

Smaak 

De Brie aux truffes wordt in huis gemaakt. Het is een Brie de Meaux of Brie Fermier met zwarte 

zomertruffel en mascarpone. Er wordt geen gebruik gemaakt van truffelolie, alleen de truffel in zijn 

pure vorm wordt toegevoegd. De combinatie van pure truffel, mascarpone en boeren Brie zorgt 

voor een heerlijke volle smaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is niet heel lang houdbaar. Als deze te lang ligt wordt hij te sterk en overrijp. 

 

 

  



 

 

BRILLAT SAVARIN 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 500 gram/Schijf 

Affinage 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Côte-d’Or, Bourgogne, Noord Frankrijk. 

Smaak 

De Brillat Savarin heeft zacht zuivel, maar loopt niet uit. De kaas is erg romig en vol van smaak. 

Deze kaas is een trippel-crémekaas. Bij een Brie romen ze room af, waar ze bij de Brillat Savarin 

room toevoegen om het een extra zachte, romige smaak te geven. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

BRIN D’AMOUR 
Dier Schaap 

 

Familie Schapenkaas 

Gewicht/vorm 650 gr/Vierkant 

Affinage 6 tot 10 weken 

Seizoen Zomer t/m winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Corsica, Zuid Frankrijk. 

Smaak 

De Brin d’Amour heeft een donkere kruidenkorst van tijm, rozemarijn, bonenkruid, venkelzaad, 

jeneverbes en soms korianderzaad. Dit zijn de kruiden van de Maquis, de dichte bodembegroeiing 

van de bergen. De kaas wordt ook wel Fleur de Maquis genoemd en is een relatief nieuwe kaas in 

het Franse assortiment. In de zomer is deze kaas op zijn best. Hij is romig, zilt en vol met een licht 

zuurtje. De korst hoeft niet meegegeten te worden, de smaak van de kruiden trekt in de kaas.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

BRIQUETTE DE LA CORRÈZE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 150 gr/Rechthoekig 

Affinage 4 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Corrèze, Limousin, Frankrijk. 

Smaak 

Het zuivel van de Briquette de la Corrèze is vast maar zacht en romig.  

In de zomer loopt het zuivel snel uit.     

Bijzonderheden 

 

  

 

  



 

 

BÛCHETTE À LA SARIETTE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Tunnel 

Affinage 14 dagen 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sevres, Poitou-Charentes, Frankrijk. 

Smaak 

De Bûchette à la Sariette is een jonge frisse geitenkaas met lichte zuren. Het takje bonenkruid 

(sariette) op deze kaas, geeft het jonge zuivel een lichte kruidige smaak mee. Naarmate de kaas 

ouder wordt, wordt de kruidigheid ervan sterker.  

Bijzonderheden 

De Bûchette à la sariette wordt gemaakt op een kleine lokale boerderij.  

 

 

  



 

 

BURG 
Dier Koe 

 

Familie Lactische roodflora 

Gewicht/vorm 600 gr/Schijf 

Affinage 5 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hamont-Achel, Limburg, België.  

Gemaakt op het Catharinadal in België. Naast de beroemde en tot beste ambachtelijke kaas van de 

wereld benoemde Grevenbroecker Blauwe maakt meester kaasmaker Peter Boonen alle kazen 

voor zijn winkel zelf. Dat heeft geleid tot oa. een bijzonder smakelijke variëteit aan roodflora kazen. 

Smaak 

Burg is wat je noemt een droge roodflora met een krijtig hartje. Het korstje is mooi droog 
afgewerkt en daardoor minder penetrant dan een Munster of Epoisses. Net onder de korst begint 
de kaas te lopen.  
Er zijn koffie- en chocoladeachtige tonen te ontdekken in dit zuivel. Alle kaas van Peter Boonen is 

van uitmuntende kwaliteit en gemaakt van verse rauwe melk. De verse kazen verkoopt hij alleen in 

zijn winkel of maakt hij voor ons op bestelling. Burg is een wat mildere, melkige roodflora die blijft 

hangen zonder penetrant te worden.  

Bijzonderheden 

Er wordt maar heel weinig zachte roodflora van rauwe melk gemaakt in de lage landen. Daarom 

zijn we zo blij met deze bijzonder “ irtuoze" producent. De familie Boonen heeft een eigen kudde 

van het MRIJ ras. De koeien worden daar tot wel 18 jaar oud. In Nederland worden melkkoeien 

 

  



 

 

CAERPHILLY GORWYDD 
Dier Koe 

    

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 3 kg/Wiel 

Affinage 10 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Ceredigion, Wales, Verenigd-Koninkrijk. 

Smaak 

De Caerphilly Gorwydd is een geperste kaas van onverhit zuivel. Zijn open rulle structuur en aan de 

lucht gerijpte korst, zorgen voor karnemelkachtige tonen. Hoe dichter je naar de rand komt, hoe 

paddenstoeliger en pikanter de kaas wordt. De melk voor deze kaas komt deels van het Holstein-

Friesian ras en deels van het Jersey ras.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Net als de Maroilles in Noord-Frankrijk, stond deze kaas sinds 1800 bekend als 

mijnwerkersvoedsel; Een perfecte bron van eiwit als vlees te kostbaar is. De boeren in deze streek 

maakte naast de traditionele Cheddar deze sneller rijpende kaas. Op goede Cheddar moest je wel 

een jaar wachten voordat hij mooi rijp was. Bij een Caerphilly neemt ’t slechts enkele weken. 

 

 

  



 

 

CAMEMBERT PO TERROIR DE COTENTIN 
Dier Koe  

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 250 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Manche, Normandië, Frankrijk. 

Smaak 

De Camembert Cotentin is een geurige kaas, ziltig en heerlijk vol van smaak. Deze beroemde kaas 

dankt haar zilte toets aan de koeien die grazen op kwelders. Zowel de zoute boden, het zeewater 

dat over het grasland spoelt als de wind zorgen voor de zilte toets.  

Bijzonderheden 

De Camembert Contentin is onze favoriete camembert. Als deze niet verkrijgbaar is, hebben we de 

Camembert terroir de Bocage de l’Orne (gelig zuivel, milde smaak) of de Camembert terroir de Pays 

d’Auge (zachter en milder van smaak). 

 

  



 

 

CAMEMBERT PO TERROIR DE PAYS D’AUGE 
 Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 250 gr/Schijf 

Affinage 7 weken 

Seizoen Lente t/m begin winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Calvados, Basse-Normandië, Noord-Frankrijk. 

Smaak 

De Camembert PO Terroir de Pays d’Auge is een milde, licht stugge Camembert met een mooi laag 

zoutgehalte.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

CAPRIOOL GROOT 
Dier Geit 

    

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 500 gr/Baksteen 

Affinage 3 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Nooitgedacht, Drenthe, Nederland. 

Gemaakt door Ayla Groenveld van kaasmakerij De Kruidenwei.  

Smaak 

De Capriool is een frisse jonge geitenkaas, met een bijna kwark-achtige structuur.  

De kaas heeft wat weg van jonge geitenkaaswrongel.   

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

  



 

 

CAPRIN DE ST-JULIEN 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 140 gr/Rol 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Sarthe, Pays de la Loire, Frankrijk. 

Smaak 

De Caprin de St-Julien is een klein stammetje bedenkt met as en heeft een frisse subtiele smaak.  

Bijzonderheden 

De boer heeft een kudde van slechts 100 geiten. Deze kaas dankt zijn naam aan de dorpsnaam (St. 

Julien) en een ander woord voor geit (Caprin). 

 

  



 

 

CASHEL BLUE 
Dier Koe 

    

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2 kg/Cilinder 

Affinage 6 tot 10 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Fethard, Tipperary, Ierland. 

Gemaakt door Jane en Louis Grubb.  

De naam van de kaas komt van een historisch kasteel genaamd ‘Rock of Cashel’. 

Smaak 

De Cashel Blue kun je vrij jong eten. Het is dan een aangename, romige kaas met blauwe aderen. 

Wanneer de kaas verder gerijpt is, blenden zijn zout- en blauwtonen meer samen en wordt het een 

complexere kaas. Hoe langer hij rijpt, hoe pittiger hij wordt.  

Bijzonderheden 

De Cashel Blue is vegetarisch gestremd en is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

COLOSSO 

Dier Buffel 

 

Familie Blauwschimmel  

Gewicht/vorm 13 kg/Wiel 

Affinage -  

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee 

Herkomst 

Lopikerkaper, Utrecht, Nederland. 

Gemaakt door Rutger, Marieke en Cesare. 

Smaak 

De Colosso wordt gemaakt van melk van Nederlandse waterbuffels. De structuur is heerlijk smeuïg 

met hier en daar een kristalletje. De smaak is geraffineerd en complex. Eerst volle en romige 

slagroom, fondant, noot en paddenstoel. Vervolgens een intense en lange smaak van het pikante, 

zilte en kruidige van blauwschimmel. 

Bijzonderheden 

Buffelmelk bevat meer vet en eiwit dan koemelk 

 

 

 

 

  



 

 

CROTTIN DE CHAVIGNOL 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 75 gr/Cilinder 

Affinage 3 weken tot 1 jaar 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Loire, Rhône-Alpes, Zuid-Oost Frankrijk.  

De kaas komt uit het dorp Chavignol. Dit dorp kent maar 200 inwoners, maar is beroemd geworden 

door zijn kaas. Deze wordt al sinds de 16e eeuw geproduceerd.  

Een belangrijke rol bij het groot worden van deze kaas, is de druifluis Phylloxera. Die maakte aan 

het einde van de 19e eeuw enorm veel schade aan de druivenstruiken in Frankrijk. Hierdoor kwam 

er in de Loire-vallei extra land vrij. Boeren gingen hier hun geiten houden. Bovendien kwam er in 

die tijd net het transport op gang: de spoorlijn van Nevers naar Parijs zorgde ervoor dat er een 

enorme markt voor de kaas openging.  

Smaak 

De Crottin is een kleine kaas met een lichte, ivoorkleurige kaasmassa. De korst is natuurlijk met wat 

schimmel aan de buitenkant. Deze schimmel blijft zich doorontwikkelen: naarmate de kaas rijpt, 

wordt de schimmel donkerder met een blauwe tint. 

In jongere versie is de Crottin fris zuur met rul zuivel. Naarmate hij ouder wordt, wordt hij 

mineraliger en prettig stoffig.  

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk. Als de Crottin, Crottin de Chavignol wordt genoemd, betekent dat de melk uit de 

omgeving van Chavignol komt. Er zijn meerdere kazen die Crottin worden genoemd, maar deze 

hoeven niet te voldoen aan de strenge AOC-eisen.  

  



 

 

CATHARE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 175 gr/Schijf 

Affinage 4 weken 

Seizoen Einde lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Tarn, Midi-Pyrénées, Zuid-Frankrijk. 

Smaak 

De Cathare is een geitenkaas bedekt met as en heeft een frisse smaak. 

Bijzonderheden 

Het catharenkruis op de kaas (ook wel Occitane genoemd) komt van het Catharisme: een 

Christelijk geloof wat zijn oorsprong vindt in het Langue-doc gebied.  

 

  



 

 

CHABICHOU DU POITOU 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 150 gr/Cilinder  

Affinage 1 maand 

Seizoen Lente  t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Charente, Poitou-Charentes, Zuid-West Frankrijk. 

Smaak 

De Chabichou heeft een natuurlijke schimmelkorst met compact zuivel aan de binnenkant.  

Het is een frisse, niet ziltige kaas en heeft sinds 1990 het AOC-keurmerk. 

Bijzonderheden 

Chabichou is een verbastering van het Arabische “Chebli”. De Sarancenen zijn in de achtste eeuw 

tot Frankrijk doorgedrongen. Toen ze uit Frankrijk werden verdreven lieten ze naast de geiten als 

melkdier ook een recept voor geitenkaas achter.  

  



 

 

CHAOURCE 
Dier Koe 

 

Familie Lactische witschimmel 

Gewicht/vorm 500 gram/Cilinder 

Affinage 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aube, Champagne-Ardenne, Frankrijk.  

Smaak 

Het relatief hoge zuurgehalte zorgt ervoor dat deze mooie hoge kaas niet tot in de kern door rijpt, 

waardoor hij een rul hart behoudt. Net onder de korst wordt het zuivel zacht en lopend. De 

Chaource smaakt vol, zilt, vrij pittig en romig.   

Bijzonderheden 

De Chaource wordt op dezelfde manier gemaakt als tal van geitenkazen. En heeft sinds 1977 het 

AOC-keurmerk. 

 

  



 

 

CHAROLAIS FERMIER 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas met natuurkorst 

Gewicht/vorm 220 gr/Cilinder 

Affinage 7 tot 8 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Saône-et-Loire, Bourgogne, Oost Frankrijk.  

Smaak 

De Charolais heeft een stevige kleiachtige structuur in het zuivel en een prachtige natuurlijke 

schimmelkorst die je mee kunt eten. Deze kaas ruikt mineralig; naar natte stenen en heeft een 

zuivere zachte melk smaak. Dit komt doordat de geiten op een granietplateau grazen.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

CHEDDAR ISLE OF MULL 
Dier Koe 

      

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 25 kg/Cilinder 

Affinage 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Tobermory, Ilse of Mull, Verenigd Koninkrijk. 

Smaak 

De Cheddar Isle of Mull heeft een gelig, rul zuivel met een dikke grijzige korst. Deze korst is 

gemaakt van kaaslinnen wat de kaas beschermt tegen uitdrogen. Soms lopen er blauwe aders 

vanaf de korst door de kaas. Dat is geen teken van bederf, maar juist de bedoeling. Het duidt op 

een geprononceerde smaak met zoete, complexe, fruitige en notige tonen.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De kaas is vrij vochtig en zacht. De kaas van wintermelk is vrij wit en die van de zomer romig geel. 

De kudde van 100 koeien, krijgt de graanresten te eten van de lokale whisky-productie.  

 

  



 

 

COEUR CENDRÉ DU GATINAIS 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 130 gr/Hartvorming 

Affinage 3 tot 5 weken 

Seizoen Herfst en winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sevres, Poitou-Charentes, Frankrijk. 

Smaak 

De smaak van deze kaas is zacht met weinig zuurtonen en een licht zoute nasmaak. Tijdens het 

verder rijpen ontwikkelt zich een grotachtige smaak. De textuur van het zuivel is glad. De korst is 

besprenkeld met een laagje as en soms een beetje zachte blauwschimmel.  

Bijzonderheden 

Deze kaas wordt gemaakt van melk van het poitevine geitenras. Zij zijn bekend om hun volle 

romige en kruidige melk. Deze kaas is gewikkeld in het blad van een tamme kastanje om te zorgen 

dat het niet uitdroogd. Dit is traditie in de Poitou regio.  

De hartvorm is een typisch Normandische vorm voor kaas. Ook de Coeur de Neufchatel en de 

Coeur Chevre du-Pays-Boulonnais komen uit deze streek. Met deze hartvormige kaasjes 

verklaarden de Franse meisjes de liefde aan Britse soldaten. 

 
  



 

 

 

COEUR DE CHÈVRE DU PAYS BOULONNAIS 
Dier Naam dier 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 200 gr/Hartvormig 

Affinage 3 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pas de Calais, Pays du Nord, Frankrijk. 

Smaak 

Hoewel er hier in deze noordelijke streek met een vochtig zeeklimaat niet veel geitenkaas gemaakt 

wordt, heeft deze kleine producent het recept aangepast. Hij maak nu een heerlijk rulle, frisse 

geitenkaas. 

Bijzonderheden 

De hartvorm is een typisch Normandische vorm voor kaas. Ook de Coeur de Neufchatel en de 

Coeur d’Arras komen uit deze streek. Met deze hartvormige kaasjes verklaarden de Franse meisjes 

de liefde aan Britse soldaten.  

 

 

  



 

 

CONO BROKKELKAAS 3 JAAR OUD 
Dier Koe 

 

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 12 kg/Wiel 

Affinage 36 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Westbeemster, Noord-Holland, Nederland.  

Smaak 

De Cono Brokkelkaas heeft diep oranje zuivel. Dit komt door het toevoegen van natuurlijk 

caroteen, een plantaardige kleurstof. Daardoor krijgt de kaas zijn oranje kleur en blijft de structuur 

smedig. Het is een oude kaas, maar niet droog. De kristallen die in de kaas zitten zijn ontstaan door 

eiwit wat door natuurlijke rijping is uitgekristaliseerd.  

De kaas heeft een pittige smaak van natuurlijk gerijpte echt oude kaas. In de structuur proef je 

terug dat er met de natuurlijke kleurstof caroteen gewerkt wordt. De kristallen geven naast 

structuur ook een mineralige en rijke bijna bouillon-achtige hartigheid. Het zijn de eiwitten die 

uitkristaliseren.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

CONO BELEGEN  
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 15 kg/Wiel 

Affinage 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Westbeemster, Noord-Holland, Nederland. 

Smaak 

De Cono Belegen heeft licht oranje zuivel. Dit komt door de toevoeging van natuurlijk caroteen. De 

structuur is smeuïg en heeft af en toe een kristal. Deze kristallen ontstaan uit eiwit dat door 

natuurlijke rijping is uitgekristaliseerd. De kaas smaakt mooi zacht en zilt. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

 
 
  



 

 

CORNEEL 
Dier Geit 

 

Familie Roodflora  

Gewicht/vorm 400 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Lente t/m begin herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lummen, Limburg, België.  

Smaak 

Deze kaas heeft een gemengde korstflora. Daardoor wordt hij vrij pittig en uitgesproken. Een 

pittige roodflora met een animale toets.  

Bijzonderheden 

De Corneel  is vegetarisch gestremd. Ze stremmen de kaas met bestanddelen van de kardoenplant. 

Deze kaas is biologisch. 

 
 

  



 

 

COURONNE LOCHOISE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 170 gr/Donut 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Loire vallei, Pays de la Loire, West Frankrijk. 

Smaak 

De Couronne komt erg dicht bij de Sainte-Maure, die ook van oudsher met as bedenkt werd om de 

kaas te beschermen tegen vocht. De kaas smaakt bijzonder subtiel en fris als deze begint te lopen. 

Bijzonderheden 

Van deze kaas worden niet veel exemplaren gemaakt.  

De vorm is geïnspireerd op de kroon van de koning. 

 

  



 

 

COMTÉ FRUITÉ FORT SAINT ANTOINE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 40 kg/Wiel 

Affinage 8 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Franche-Comté, Jura-gebergte, Frankrijk. 

Smaak 

De Comté Fruité Fort Saint Antoine heeft mooi vast en geel zuivel zonder scheurtjes en oogjes. 

Waar de Comté Vieux Fort Saint Antoine notige toetsen heeft, is zijn jongere broertje iets fruitiger.    

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De Comté is de meest gegeten kaas in Frankrijk. In 2012 werd er maar liefst 52208 ton van 

verkocht. 

 

 

  



 

 

COMTÉ VIEUX FORT SAINT ANTOINE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 35 kg/Wiel 

Affinage 16 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Franche-Comté, Jura-gebergte, Frankrijk. 

Smaak 

De Comté Vieux Fort Saint Antoine heeft mooi vast en geel zuivel zonder scheurtjes en oogjes. De 

smaak is te omschrijven als notig.   

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De Comté is de meest gegeten kaas in Frankrijk. In 2012 werd er maar liefst 52208 ton van 

verkocht. 

 

 

  



 

 

COULOMMIERS DE TRADITION 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 450 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile de France, Noord-Oost Frankrijk. 

Smaak 

De Coulommiers is het kleine, dikke broertje van de Brie. Deze kaas is iets lichter en heeft luchtiger 

zuivel. Omdat hij sneller rijpt dan een brie, smaakt hij lekker vol en stevig.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

CRAYEUX DE RONCQ: LE VÉRITABLE 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 500 gr/Tegel 

Affinage 6 tot 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Nord, Nord-Pas-de-Calais, Frankrijk. 

Smaak 

Heel verfijnde, volle smaak en een pittige geur. 

Bijzonderheden 

De korst wordt gewassen met zout water en een speciaal bier: L'Angelus.  

Crayeux slaat op het stevige, krijtige hart wat deze kaas altijd houdt. Onder de korst wordt de kaas 

zachter naarmate hij rijper wordt. 

  



 

 

CRÉMET-DU-CAP-BLANC-NEZ 
Dier Koe 

 

Familie Lactische witschimmel 

Gewicht/vorm 550 gr/Bol 

Affinage 3 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pas de Calais, Nord-Pas-de-Calais, Noord-Frankrijk. 

Deze kaas is vernoemd naar één van de twee hoge krijtduinen van Pas de Clais. Naast de Cap 

Blanc-Nez staat de Cap Gris-Nez. 

Smaak 

De Crémet-du-cap-blanc-nez is een stevige kaas met donswitte korst. Het zuivel is romig maar blijft 

altijd rul en stevig met een klein zuurtje. Net onder de kost is het zuivel zacht. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

CREMOSITO DE ZÚJAR 
Dier Schaap 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 700 gr/Schijf 

Affinage 10 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Zújar, Andalusië, Spanje.  

Smaak 

De Cremosito komt uit een gebied waar het erg warm is. Dit zorgt ervoor dat de schapen hele 

geconcentreerde melk produceren. De kaas wordt daardoor zeer compact van smaak. De 

Cremosito is niet heel pittig, maar wel zeer uitgesproken. Als een echte Spaanse kaas neemt hij je 

mond over en zal zijn stempel achterlaten.  

Bijzonderheden 

De Cremosito de Zújar is vegetarisch gestremd. 

  



 

 

DÉLICES DE L’AUBRAC 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 200 gr/Schijf  

Affinage 2 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aveyron, Midi-Pyrénées, Zuid-Frankrijk.  

Smaak 

De Delices de L’Aubrac is een milde, zachte witschimmel kaas gemaakt van verse rauwe koemelk.  

Het is familie van de St Felicien maar is minder loperig. Wel heeft de Delices de L’Aubrac net als de 

St Felicien zacht romig zuivel en is subtiel van smaak.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

DOMINO AU LAIT DE CHÈVRE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 150 gr/Baksteen 

Affinage 3 tot 5 weken 

Seizoen Lente t/m winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Eure-et-Loir, Centre, Noord-Frankrijk. 

Door het vochtige klimaat worden er in deze regio weinig zachte geitenkazen gemaakt. Een klein 

aantal producenten heeft echter zijn eigen stijl aangemeten. Deze zorgt onder andere voor deze 

verassende geitenkaas. 

Smaak 

In jonge staat is de Domino een romige en milde geitenkaas. Naarmate de rijping vordert en het 

zuivel gaat lopen wordt de Domino mondvullend en vrij pikant. 

Bijzonderheden 

De Domino heeft een natuurkorst die ze voor een helft met as inleggen waardoor de kaas er echt 

uit komt te zien als een dominosteen.  

 

  



 

 

EL ESPRIMIJO 
Dier Geit 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 300 gr/Schijf 

Affinage Vanaf 2 tot 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Badajoz, Extremadura, Spanje. 

Smaak 

De El Esprimijo is een roodflora kaas gemaakt van rauwe geitenmelk. Hij heeft halfhard romig 

zuivel en een redelijk pittige aromatische smaak.  

Bijzonderheden: 

Het gebied van de Exstremadura ligt in Zuid-West Spanje tegen de Portugese grens aan. Het is daar 

in de zomer heet en droog. De geiten die hier leven kunnen hier gelukkig goed tegen. Het klimaat 

heeft uiteraard wel effect op de melk doordat de geiten de droge kruidige vegetatie eten. 

 

 

  



 

 

EMILIEKE 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 150 gr/Schijf 

Affinage 6 tot 14 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hamont-Achel, Limburg, België. 

Op een plaats waar eeuwen lang Franciscaner-zusters leefden wordt op kaasboerderij 

Catharinadal al 20 jaar kaas gemaakt door kaasmaker Peter Boonen. 

Smaak 

Alle kaas van Peter Boonen is van uitmuntende kwaliteit en gemaakt van verse rauwe melk. De 

verse kazen verkoopt hij alleen in zijn winkel of maakt hij voor ons op bestelling. De Emilieke heeft 

smeuïg zuivel. Tijdens het maken van deze kaas wordt er cayennepeper aan toegevoegd, 

waardoor hij aan het einde een lichte tinteling van peper geeft.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

EPOISSES BERTHAUT  
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 280 gr/Schijf 

Affinage 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gethermiseerd 

Herkomst 

Côte-d’Or, Bourgogne, Noord-oost Frankrijk. 

Smaak 

Deze Epoisses heeft een rode glanzende kost en lopend zuivel. Zilt en vol van smaak. 

Bijzonderheden 

Naast de Epoisses Berthaut hebben we ook nog een Epoisses van rauwe melk in ons assortiment, 

de Epoisses d’Epoisses. Deze heeft een licht hartje, waardoor er verschillende smaken en 

structuren in de kaas zitten.  

Voor de productie van Epoisses mag uitsluitend melk gebruikt worden van de runderrassen Frans 

Simmentaler, Montbeliarde en Brune. Epoisses is lactisch gestremd. De korst wordt in drie weken 

ongeveer negen keer gewassen met een combinatie van pekelwater en Marc de Bourgogne, 

waarbij de hoeveelheid Marc de Bourgogne steeds groter wordt.  

 

  



 

 

EPOISSES FERMIER AU LAIT CRU  
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 280 gr/Schijf 

Affinage 7 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Côte-d’Or, Bourgogne, Frankrijk.  

Smaak 

Deze Epoisses heeft een rode glanzende kost en lopend zuivel. De kaas wordt tijdens de affinage 

gewassen met een mengsel van Marc de Bourgogne en zout water.  Het kleine hartje zorgt ervoor 

dat de kaas verschillende smaken en structuren in één heeft.  

Bijzonderheden 

Naast de Epoisses d’Epoisses is er nog een Epoisses in ons assortiment die in zijn geheel loopt en 

dus geen hartje heeft. Deze wordt gemaakt van gethermiseerde melk en heet Epoisses Berthaut.  

Voor de productie van Epoisses mag uitsluitend melk gebruikt worden van de runderrassen Frans 

Simmentaler, Montbeliarde en Brune. Epoisses is lactisch gestremd. De korst wordt in drie weken 

ongeveer negen keer gewassen met een combinatie van pekelwater en Marc de Bourgogne, 

waarbij de hoeveelheid Marc de Bourgogne steeds groter wordt. 

  



 

 

ETIVAZ 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 25 kg/Wiel 

Affinage 12 tot 20 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Chateau-d’Oex, Waadt, Zwitserland. 

Smaak 

De Etivaz wordt gemaakt in berghutten hoog in de Alpen, op zo’n 1000/2000 meter hoogte.  

De koeien die daar grazen in de zomer en eten gras, kruiden en wortels, waardoor de melk 

bijzonder smaakvol wordt en een mooie basis vormt voor de kaas.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Direct vanuit de koe wordt de melk handmatig verwerkt tot kaas in de daarvoor bestemde koperen 

ketels. Het koper zorgt ervoor dat de kaaswrongel meer poreus wordt en meer wei-vocht loslaat. 

Daardoor krijgt de kaas een compacte structuur. 

De Etivaz heeft het AOC keurmerk sinds 1999. 

 

  



 

 

ETOILE DU BERGER 
Dier Geit  

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 120 gr/Stervormig 

Affinage 3 tot 5 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Departement, Pays du Nord, Frankrijk. 

Smaak 

Omdat Pays du Nord een vrij vochtige streek is, wordt het normaliter weinig geitenkaas gemaakt. 

Deze producent heeft echter het recept aangepast en maakt daarmee dit heerlijke rulle 

geitenkaasje. Fris maar ook licht pittig. 

Bijzonderheden 

De Etoile du Berger is vernoemd naar de poolster waar de herders zich vroeger op oriënteerden 

om de weg te vinden. 

 

  



 

 

FEUILLE DU LIMOUSIN 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 150 gr/Bladvormig 

Affinage 8 tot 20 dagen 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Corrèze, Limousin. Midden-Frankrijk. 

Smaak 

Als de Feuille Du Limousin jong is, heeft deze relatief droog zuivel en heeft een frisse licht zure 

smaak. Wanneer deze wat ouder en meer gerijpt is wordt hij pikant en krijgt hij lopend zuivel. Door 

zijn kleine formaat loopt hij helemaal door en blijft er weinig van de rulle kern over.  

Bijzonderheden 

De vorm van de Feuille du Limousin komt van het blad van een tamme kastanjeboom. Het tamme 

kastanjeblad is het logo van de Limousin streek. Deze ambachtelijke geitenkaas is voor het eerst 

gemaakt in 1990. Er zijn slechts twaalf producenten die deze kaas maken.  

 

  



 

 

LE FIGOU 
Dier Geit 

 

Familie Verse geitenkaas 

Gewicht/vorm 110 gr/Vijg 

Affinage 1 tot 2 weken 

Seizoen Op zijn best van oktober tot en met maart 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Zuid-Frankrijk. 

Smaak 

De Figou is een verse geitenkaas in de vorm van een vijg, gevuld met vijgenconfituur. Het zurige 

van de geitenkaas gaat erg goed met het zoete van de vijgenconfituur.  

Bijzonderheden 

Van origine komt de kaas uit Zuid-Frankrijk, maar later wordt de kaas ook geproduceerd in onder 

andere Limousin en Pitou-Charentes.  

 

  



 

 

FIORE 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 2 kg/Wiel 

Affinage 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Lopikerkaper, Utrecht, Nederland 

Gemaakt door Rutger, Marieke en Cesare. 

Smaak 

Jong gegeten is de Fiore mooi fris, met een toets van noot en een aangenaam zuurtje. Naarmate 

de kaas langer rijpt, wordt de structuur smeuïger en romiger en de smaak nadrukkelijker. Vol, 

boterig, naar het aardse en animale toe, maar nooit overheersend pittig. Want door de 

Nederlandse melk houdt Fiore ook altijd een friszure en tikkeltje zoute toets. Met een geur die 

herinnert aan vochtige kelderruimten, paddenstoelen en amandelen. 

Fiore heeft een licht vochtige korst van natuurlijk roodflora. Vlak daaronder is de zuivel lichtgeel, 

met een smeuïg zachte textuur. Naar het midden is de zuivel wit tot ivoorkleurig, en compact, met 

enkele oogjes. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

FLORENCE 
Dier Geit 

 

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 1,2 kg/Schijf 

Affinage Vanaf 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lummen, Limburg, België. 

Gemaakt door Guido de Snijder van Karditsel. Hij is tevens ontwerper van de beroemde Merlijn, dit 

is de gepasteuriseerde variant van de Florence.  

Smaak 

Guido verkocht ruim 15 jaar geleden zijn recept en heeft alle hoeken van het kaaslandschap 
gezien. Nu is hij terug bij zijn oude liefde van het kaasmaken. Hij maakt de kaas weer zoals hij 
hoort, namelijk van rauwe melk. Prachtig fris en romig zuivel.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

 

  



 

 

FONTINA D’AOSTA 
Dier Koe 

  

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 7 kg/Wiel 

Affinage 4 tot 6 maanden 

Seizoen Herst en winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Valle d’Aosta, Aosta, Noord-Italië. 

Smaak 

De Fontina wordt alleen gemaakt in  Valle d’Aosta. Daar wordt het in de zomer door de natuurlijke 

barrière van de Alpen best droog. Hierdoor ontstaat de groei van een rijke bergflora en 

waardevolle botanische grassen, bloemen en kruiden. De koeien eten hiervan en dat proef je terug 

in de kaas.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

DOP-keurmerk.  

 

 

 

  



 

 

FORT DU GÉVAUDAN 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 150 gr/Ovaal 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cantal, Auvergne, Midden-Frankrijk. 

Smaak 

Deze kaas heeft stevig compact zuivel. Als hij jong is, smaakt hij fris en stevig. Wanneer de korst 

blauwig is, wordt de kaas prettig hard en pittig. Een vleugje paddenstoelensmaak zal boven komen. 

Bijzonderheden 

De Fort du Gévaudan is een ovaal kaasje met een rechte rand. De korst varieert van helemaal wit, 

tot grijze vlekjes, tot helemaal grijs. Hoe grijzer de korst, hoe pittiger de kaas.  

De naam en vorm van de Gévaudan is gebaseerd op een beruchte gevangenis. Deze gevangenis 

staat vlakbij het meer waar het geheimzinnige monster van Gévaudan leeft, beter bekend als het 

monster van Loch-Nes.  

 

 
  



 

 

 

FOURME D’AMBERT  
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2 kg/Cilinder 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Cantal, Auvergne, Midden-Frankrijk. 

Smaak 

De Fourme d’Ambert heeft zacht smeuïg zuivel en is vrij zilt.  

Bijzonderheden 

Heeft het AOC keurmerk sinds 1976.  

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Het woord ‘Fourme’ komt van het Latijnse woord ‘Forma’, dat vorm betekent. Men vermoedt dat 

ook het woord ‘Fromage’ van dit woord afstamt.  

 

  



 

 

FOURME DE MONTBRISON 
Dier Koe  

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2 kg/Cilinder 

Affinage 2 maanden 

Seizoen Hele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Loire, Rhône-Alpes, Midden-Frankrijk. 

Smaak 

De Fourme de Montbrison is een milde blauwschimmelkaas met romig en stevig zuivel.  

Bijzonderheden 

De kaas wordt gerijpt in halve uitgeholde boomstammetjes. 

 

  
  



 

 

 

GAASTERLANDSE SCHAPENKAAS 
Dier Schaap 

 

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 4 kg/Wiel 

Affinage 8 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Gaasterland, Friesland, Nederland. 

Smaak 

Deze kaas heeft wit zuivel met kleine oogjes en heeft een zeer zuivere smaak. De boerin maakt de 

traditionele zachte Friese schapenkaas, maar ook deze oude schapenkaas krijgt veel aandacht. 

Haar oude schapenkaas is al meerdere malen in de pijzen gevallen.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

GAPERON FERMIER 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 50 of 250 gr/Bolletje 

Affinage 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cantal, Auvergne, Midden-Frankrijk. 

Smaak 

De Gaperon is gerijpt met verse knoflook en peper. De structuur van het zuivel is vrij stevig en 

elastisch. De smaak is door de peper en knoflook licht pittig, maar mooi in balans met de 

witschimmel.  

Bijzonderheden 

De naam van deze kaas schijnt te komen van het woord ‘Gap’, wat in het plaatselijke dialect boter 

betekent. Van oorsprong is deze kaas een restproduct van het boter maken. De gekarnde melk 

werd gemengd met verse melk, om zo tot de Gaperon te komen.  

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

GEIT VAN ANNET (OUD) 
Dier Geit 

 

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 4 kg/Wiel 

Affinage 8 tot 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aarle-Rixtel, Noord-Brabant, Nederland. 

Smaak 

De oude geitenkaas van Annet heeft wit zuivel met kleine oogjes en een natuurlijke korst. De kaas 

heeft altijd een zuivere smaak, wat getuigd van kundig kaasmaken. Deze kaas wordt nog steeds 

gemaakt in houten kaasvaten. Gemaakt van zomermelk is deze kaas het meest smaakvol.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

  
  



 

 

 GORGONZOLA DOLCE 
Dier Koe 

    

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 6,25 kg/Wiel 

Affinage 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Lombardije, Noord-West Italië.  

Smaak 

‘Dolce’ betekent zoet. De Gorgonzola Dolce is dan ook een ietwat zoete blauwaderkaas, met een 

zeer romige structuur. De kaas is zo zacht en romig omdat het zuivel niet geperst wordt.   

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

LE GOUR NOIR 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 200 gr/Ovaal 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Corrèze, Limousin, Midden-Frankrijk.  

Smaak 

De Gour Noir wordt in tegenstelling tot veel geitenkazen, niet te lang gerijpt. De kaas heeft een 

prachtig wit zuivel die in contrast staat met de zwarte aslaag aan de buitenkant. De kaas is vaak net 

zacht onder de korst en heeft een rul hart. Naast zijn fris- en romigheid en heeft de Gour Noir een 

prachtig ontwikkelde geotricum korst.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

GRUTTE GRYZE 
Dier Geit 

  

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 200 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Jubbega, Friesland, Nederland. 

Doetie heeft een kleine kudde Toggenburger geiten bij haar huis. Ze maakt verschillende zachte en 

harde kazen met kruidenkorst met prachtige Friese namen als Lytse Witte (kleine witte) en Grute 

Gryze (Grote Grijze).  Doetie maakt haar kazen in de kleine kaasmakerij op haar erf. 

Smaak 

De Grutte Gryze is een frisse, zachte en romige kaas die voorzien is van een aslaag. De kaas is erg 

jong maar heeft een prachtige romigheid en een fris fruitige smaak. Doetie melkt haar kleine 

kudde gedurende de winter vaak door. De kaas is in de zomer wat frisser en voller van smaak, waar 

hij in de winter wat lichter en romiger is.  

Bijzonderheden 

 

 

 

  



 

 

GRUYÈRE ALPAGE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 30 kg/Wiel 

Affinage 18 tot 24 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Dudingen, Fribourg, Zwitserland. 

Smaak 

Heerlijk pittige bergkaas met smedig zuivel.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De koeien grazen van mei tot oktober op weides die liggen op zo’n 1200 meter. De term ‘alpage’ 

mag alleen gebruikt worden als de koeien grazen boven de 800m. Daar groeit een enorme variatie 

aan bloemen en kruiden. Doordat de koeien deze bloemen en kruiden eten, krijg je fantastische 

melk en daardoor de mooiste Gruyère. 

De korst wordt ingewreven met een mengsel van oude kaas en zout water om de kaas zijn 

specifieke karakter te geven. De korst wordt dikker en het zuivel wordt daardoor goed beschermd 

tegen invloeden van buitenaf.  

 

  



 

 

HANSJE 
Dier Koe 

 

Familie Lactische Koe 

Gewicht/vorm 150 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. 

Smaak 

Hansje is een frisse, melkige kaas gemaakt volgens Franse wijze aan de rand van Amsterdam. De 

kaas doet denken aan een frisse geitenkaas, maar is gemaakt van koemelk. Als deze ouder wordt 

ontstaat er vaak blauwschimmel op d ekorst. Deze zorgt voor mineralige en aardse tonen die, in 

combinatie met het frisse zuivel, zorgen voor een gebalanceerde en complexe smaak. Er worden 

bewust geen kruiden toegevoegd waardoor de smaak van de kaas zo puur en dicht mogelijk bij de 

oorsprong blijft: de biologische melk van blaarkoppen uit Kockengen.  

Bijzonderheden 

Hansje is de eerste rauwmelkse kaas uit Amsterdam.  

  



 

 

HERTEGEITJE 
Dier Koe en geit 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 150 gr/Schijf 

Affinage 6 tot 14 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hamont-Achel, Limburg, België. 

Op een plaats waar eeuwen lang Franciscaner-zusters leefden wordt op kaasboerderij 

Catharinadal al 20 jaar kaas gemaakt door kaasmaker Peter Boonen. 

Smaak 

Alle kaas van Peter Boonen is van uitmuntende kwaliteit en gemaakt van verse rauwe melk. De 

verse kazen verkoopt hij alleen in zijn winkel of maakt hij voor ons op bestelling. Het Hertegeitje 

heeft smeuïg zuivel en wordt gewassen met Trappist Achel. Hierdoor krijgt hij een frisse smaak 

met een nog iets zure kern.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

HERVE VIEUX DU MOULIN 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 100 of 200gr/Vierkant 

Affinage 4 tot 7 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Herve, Limburg, België.  

Herve du Vieux Moulin gemaakt door Madeleine Hanssen. Dit kaasje wordt in Nederland enkel nog 

gemaakt van gepasteuriseerde melk wat een minder spannende uitkomst geeft dan de Belgische 

variant van rauwe melk. 

Smaak 

Deze kaas heeft een enorm sterke geur. Zijn smeuige oranje korst is gewassen met zout water. Het 

zuivel is gelig en heeft kleine oogjes. Naarmate de kaas verder rijpt wordt ze zacht en smeuïg. 

Traditioneel wordt de Herve gegeten met appel-perenstroop. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

KIJSHOLT 
Dier Koe  

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 300-450 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Ransdorp, Noord-Holland, Nederland.  
Deze kaas komt van boerderij de Dikhoeve in Ransdorp, net boven Amsterdam. Op deze boerderij 
wordt al sinds 1740 melkvee gehouden door dezelfde familie. Sinds 1996 houden zij hoofdzakelijk 
melkschapen. Sinds 2016 wordt er ook een vacherin-achtige van koemelk gemaakt. Deze melk 
komt van Witrikkoeien, een oud dubbeldoel ras.  

Smaak 

In het najaar gaan de koeien op stal, het gras levert weinig voeding en ze zijn toe aan wat rust. De 
koeien geven dan minder melk of staan zelfs droog. De melksamenstelling is nu anders en dit geeft 
een intensere smaak. 
Een Kijsholt rijpt sneller en om te voorkomen dat de kaas gaat ‘lopen’ voordat de smaak optimaal 
is, wordt deze gerijpt in een houten band. Voor deze Amsterdamse variant van de Vacherin/Mont 
d’or wordt gebruikt gemaakt van iepenhout, stadshout. Dit hout is goed buigbaar en heeft een 
karakteristiek, aangenaam zoet aroma.  
Helemaal doorgerijpt, kan deze kaas heerlijk leeg gelepeld worden als een kaas fondue. Geweldig 
bij een stuk vers brood of een kruimige aardappel.  
Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

KIJSROND 
Dier Koe 

    

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 350 gr/Schijf 

Affinage 6 tot 7 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Ransdorp, Noord-Holland, Nederland. 

Op de Dikhoeve boerderij wordt al sinds 1740 melkvee gehouden door dezelfde familie. Sinds 1996 

houden ze hoofdzakelijk melkschapen. Kaasmaker Michael maakt hiervan de biologische 

schapenkazen en sinds 2015 een brie-achtige koemelk kaas. Deze kaas wordt gemaakt van de melk 

van Witrikkoeien, een oud dubbeldoel koeienras.  

Smaak 

De Kijsrond heeft een zachte, romige volle melksmaak en is voorzien van een prachtige dunne 

witschimmelkorst die een beetje pit geeft aan deze voluptueuze Nederlandse camembert. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

KOBUNDER 
Dier Koe en Geit 

 

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 4 tot 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Lippenhuizen, Friesland, Nederland.  

Smaak 

Deze kaas bestaat uit een mengsel van geiten- en Fleckvieh koeienmelk. De Fleckvieh koe is een 

dubbeldoelras. De korst wordt ingesmeerd met gecarameliseerde appelstroop. Daarna wordt hij 

gerijpt in een turfschuur in Veenhuizen waar de luchtvochtigheid hoog en de temperatuur constant 

is. Dit alles zorgt voor een complexe smaak. De Kobunder is ook zeer geschikt als kaas voor op een 

kaasplank.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Kaasmaker Martin Schyns houdt van experimenteren met verschillende, biologische, melksoorten. 

Zo haalt hij melk van verschillende koe-, geiten- en zelfs waterbuffelrassen.  

 

  



 

 

KORNBLOMST 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2 kg/Wiel 

Affinage 2 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Roslev, Midden-Jutland, Denemarken. 

Smaak 

De Kornblomst heeft zuivel dat net iets steviger is dan die van een Gorgonzola. De kaas is erg romig 

en heeft een frisse geur. De kaas is voor een blauwader vrij toegankelijk en wordt gemaakt van 

gepasteuriseerde, biologische koemelk. Prachtig in balans, niet scherp of zout. Interessant voor 

zowel kaaskenner als voorzichtige blauwekaasverkenner. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch, vegetarisch gestremd en is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

LADY’S BLUE 
Dier Geit 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 1 of 2 kg/Cilinder 

Affinage 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Nooitgedacht, Drenthe, Nederland. 

Smaak 

De Lady’s Blue heeft mooi zacht romig zuivel met fijne blauwe aderen. Ze is vrij pittig en heeft een 

bijzondere structuur. Vaak heeft ze een klein bittertje.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

Lady was een zeer karakteristieke geit en de ‘leading lady’ van de kudde. Ze had een vacht in de 

kleuren van een blauwschimmel. De kaas is naar haar vernoemd.  

  



 

 

LAGUIOLE AFFINÉ VIEUX 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 45 kg/Cilinder 

Affinage 3 tot 12 maanden. Bij ons meestal 10 maanden. 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aveyron, Midi-Pyrénées, Zuid-Frankrijk. 

De Laguiole is een harde bergkaas die behoort tot de Cantalfamilie. De melk van deze kaas is alleen 

afkomstig van Simmental of Aubrackoeien die tenminste 120 dagen per jaar buiten staan op een 

grasweide van 800 tot 1500 meter hoogte. Ze worden alleen gevoerd met lokaal geproduceerd 

ongekuild voer.  

Smaak 

De methode van het maken lijkt op die van een boeren Cheddar. Al mag je dat de Fransen nooit laten 

horen. De wrongel* wordt gesneden, geperst en vervolgens 24 uur met rust gelaten. Dan wordt de 

massa opnieuw vermalen, gezouten en gedurende 2 dagen geperst tot de juiste vorm. Dit geeft de 

Laguiole zijn zoute, boerse en pittige smaak. De kaas mag het gehele jaar door gemaakt worden, in 

tegenstelling tot zijn broer de Salers. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

AOC sinds 1961. 

 

  



 

 

LANGRES DU PLATEAU DE LANGRES 
Dier Koe 

 

Familie Lactisch gestremde roodflora 

Gewicht/vorm 300 gr/Conisch 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Haute-Marne, Champagne-Ardenne, Noord-Oost Frankrijk. 

Smaak 

De Langres heeft een 5 mm diepe inham aan de bovenkant, die men ‘fontaine’ noemt. In de 

Champagne streek wordt daar drank in gegoten. De mooie roodoranje korst heeft hij te danken 

aan Orleaan, een uit de zaden van Anatto getrokken kleurstof waar de kaas mee gewassen wordt. 

Door de jonge affinage zorgt voor de frisse smaak met stevig, rul zuivel.  

Bijzonderheden 

AOC keurmerk. 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

LEVROUX 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 300 gr/Afgeknotte pyramide  

Affinage 10 weken 

Seizoen Lente tot herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Indre, Centre, Midden-Frankrijk.  

De kaas is vernoemd naar de hoofdstad van het departement Indre.  

Smaak 

Over het algemeen wordt de kaas iets ouder en droger gegeten. De Levroux heeft tonen van 

hazelnoot en heeft een krijtig karakter. Opvallend is dat de kaas geen aslaagje heeft (zoals bij de 

Valencay), maar voorzien is van een natuurlijke schimmelkorst. 

Bijzonderheden 

De Levroux is een neefje van de Valencay en heeft net als zijn neefje een AOC keurmerk. 

 

  



 

 

LINGOT DES MOINES ORTHODOXES DE ST-NICOLAS-DE-LA-DALMERIE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Rechthoekig 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hérault, Languedoc-Roussillon, Zuid-Frankrijk. 

Smaak 

Sinds 1965 is het klooster van St Nicolas gevestigd in La Dalmerie. De monninken leven onder 

leiding van Vader Marcel van hun eigen land en hebben hun eigen kudde geiten. Van de melk 

maken ze deze smaakvolle geitenkaas. Wanneer je deze kaas eet, smelt hij langzaam in je mond en 

komen er aroma’s van tijm, rozemarijn en typische Franse kruiden vrij.  

Bijzonderheden 

 

 

 

  



 

 

LIVAROT AU LAIT CRU 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 500 gr/Schijf 

Affinage 10 weken 

Seizoen Lente tot en met herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Calvados, Normandië, Noord-Frankrijk. 

De Livarot is familie van de Camembert en is een van de oudste kazen van Normandië. Aan het 

einde van de 19e eeuw was het de kaas die in Frankrijk het meest geconsumeerd werd. Door zijn 

hoge voedingswaarde stond hij toen der tijd bekend als “Armeluis vlees”. 

Smaak 

Hij heeft een roodoranje korst die niet alleen afkomstig is van de rode bacteriecultuur die op de 

korst gesmeerd wordt, maar ook van de vruchten van de orleaanboom. Deze zorgen voor zijn 

sterke geur en volle, pikante smaak.  

Bijzonderheden 

De Livarot wordt gebonden met 5 bandjes zegge riet, om te voorkomen dat hij uit elkaar valt 

tijdens het maakproces. Hierdoor wordt hij ‘de kleine kolonel’ genoemd; de bandjes staan symbool 

voor de vijf strepen op de schouders van een kolonel. Tegenwoordig zijn deze bandjes er meer om 

de traditie in stand te houden dan voor praktisch nut.  

 

  



 

 

LUCULLUS 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 575 gr/Schijf 

Affinage 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Noord-Oost Frankrijk. 

Smaak 

De kaas dankt zijn naam aan de Romeinse generaal en fijnproever Lucius Licinius Lucullus. Hij 

leefde in de 1e eeuw na Christus. De Lucullus is fris en romig van smaak. Het zuivel wordt smeuïger 

bij langere affinage maar de korst wordt minder fris en wordt vrij sterk van smaak.  

Bijzonderheden 

Waar bij een brie de kaas wordt afgeroomd, wordt bij de Lucullus room toegevoegd.  

De Lucullus is een triple crème kaas. 

 

  



 

 

LYTSE WITTE 
Dier Geit 

    

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 5 weken 

Seizoen Zomer en lente 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Jubbega, Friesland, Nederland.  

Doetie heeft een kleine kudde Toggenburger geiten bij haar huis. Ze maakt verschillende zachte en 

harde kazen met kruidenkorst met prachtige Friese namen als Lytse Witte (kleine witte) en Grute 

Gryze (Grote Grijze).  Doetie maakt haar kazen in de kleine kaasmakerij op haar erf. 

Smaak 

De geiten van Doetie grazen rondom de boerderij. Ze lopen daar in graslanden die niet worden 

bestrooid met kunstmest. In het gras groeien zo’n 50 verschillende soorten kruiden. Dit proef je 

terug in de kaas. De Lytse Witte heeft een mooie, frisse smaak met fruitige en geitige tonen. De 

kaas is mooi rul van binnen. 

Bijzonderheden 

 

 
 

  



 

 

MACHEDOUX 
Dier Geit 

   

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Schijf 

Affinage 8 tot 21 dagen 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Westerkwartier, Groningen, Nederland.  

Smaak 

De Machedoux is een van de weinige zachte geitenkazen van rauwe melk die in Nederland 

gemaakt worden. Het is een biologische kleine ‘geitencamembert’ met zacht lopend zuivel. Hoe 

rijper hij wordt, hoe meer uitgesproken de smaak zal zijn.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

 
  



 

 

MACHETIN 
Dier Geit 

   

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Schijf 

Affinage 2 tot 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Westerkwartier, Groningen, Nederland. 

Hanneke Kuppens maakt een heel assortiment rauwmelkse kazen op traditionele wijze. Haar 

biologische geitenboerderij en boerderijwinkel is gelegen in het Groningse Westerkwartier.  

Smaak 

Omdat er steeds vaker vragen kwamen naar geitenkazen met een forsere smaak, heeft Hanneke 

Kuppens de Machetin ontwikkeld. Deze kaas is geïnspireerd op de Franse Crottin. Hoe ouder de 

Machetin wordt, hoe lichter, sterker en droger hij wordt. Het is een van de weinige zachte 

geitenkazen van rauwe melk die in Nederland gemaakt wordt.  

De kaas wordt geleverd in een houten doosje, ontworpen om nog door te kunnen rijpen. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

 

  



 

 

MACHÈRE 
Dier Geit 

   

Familie Witschimmel  

Gewicht/vorm 190 gr/Rol 

Affinage 3 tot 8 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Dieren, Gelderland, Nederland.  

Smaak 

De Machère is een smeuïge witschimmelkaas in de vorm van een boomstam. Hij rijpt door in de 

verpakking. In het begin is de kaas mild van smaak en naarmate hij verder rijpt, wordt hij steeds 

pikanter. Het is een frisse, rulle en romige kaas die aardse en nootachtige tonen heeft. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

  



 

 

MANCHEGO CARVAJALES 
Dier Schaap  

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 3200 gr/Schijf 

Affinage 1 jaar 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

La Mancha, Castilië-La Mancha, Spanje. 

Smaak 

Manchego heeft een volvette smaak, dit komt doordat schapenmelk van nature een hoog 

eitwitgehalte heeft. Naast zijn volle smaak heeft hij een lichte zuurtoon. 

Bijzonderheden 

Machego werd oorspronkelijk in een mandje van Esparto gras geperst. Hierdoor kreeg de kaas haar 

bijzondere zig-zag patroon , ook wel ‘pleita’ genoemd. Tegenwoordig is dit reliëf nog steeds 

zichtbaar maar komt helaas niet meer van deze mandjes maar door een patroon aan de 

binnenkant van een moderne kaasvorm. 

 

  



 

 

MANCHEGO DON JUAN  
Dier Schaap  

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 3200 gr/Schijf 

Affinage 5 tot 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

La Mancha, Castilië-La Mancha, Spanje. 

Smaak 

Manchego heeft een volvette smaak, dit komt doordat schapenmelk van nature een hoog 

eitwitgehalte heeft. Naast zijn volle smaak heeft hij een lichte zuurtoon. 

Bijzonderheden 

Machego werd oorspronkelijk in een mandje van Esparto gras geperst. Hierdoor kreeg de kaas haar 

bijzondere zig-zag patroon , ook wel ‘pleita’ genoemd. Tegenwoordig is dit reliëf nog steeds 

zichtbaar maar komt helaas niet meer van deze mandjes maar door een patroon aan de 

binnenkant van een moderne kaasvorm. 

 

 

  



 

 

MAN’S BLUE 
Dier Geit 

  

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 1,5 kg/Cilinder 

Affinage 3 tot 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Nooitgedacht, Drenthe, Nederland.  

Smaak 

De Man’s Blue is een aan de lucht gedroogde variant van de Lady’s Blue. Doordat hij gedroogd 

wordt, wordt hij pittiger, donkerder en meer funky. De Man’s Blue is een kaas voor iemand die van 

een uitdaging houdt.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch. 

Deze kaas is het gehele jaar verkrijgbaar, maar wordt in kleine hoeveelheden gemaakt, dus van te 

voren bespreken is raadzaam. 

 

 

  



 

 

MAROILLES FERMIER DE GARDE 
Dier Koe  

 

Familie Roodflora  

Gewicht/vorm 750 gr/Tegel 

Affinage 12 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Noord-Frankrijk. 

Smaak 

De oranje korst wordt gedurende de rijpingstijd regelmatig geborsteld en met een mengsel van 

grof zeezout en water gewassen. Dit om de natuurlijke schimmel tegen te gaan en de roodflora 

(brevi-bacterie) te bevorderen. Hierdoor worst de korst licht plakkerig. De Maroilles heeft een 

uitgesproken geur en zilte smaak. Het hart van de kaas is stevig en kruimig, het zuivel onder de 

korst smeuïg en pittig. Omdat ze het zich niet konden veroorloven, aten de mijnwerkers uit de 

regio vroeger deze kaas ter vervanging van vlees.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

MESSEKLEVER 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 1 kg/Schijf 

Affinage 14 tot 20 dagen 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Beemster, Noord-Holland, Nederland. 

Smaak 

De Messeklever is eigenlijk een mislukte Edammer die in elkaar is gezakt. Door dit ongelukje is ruim 

een eeuw geleden een nieuw kaasrecept ontstaan. De kaas wordt ook wel ‘Platte kaas’ genoemd. 

Hij heeft een milde frisse en gistachtige smaak en zacht lopend zuivel. De Messeklever wordt weer 

op ambachtelijke wijze gemaakt door boer Jan Uitentuis.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

MIMOLETTE VIEILLE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 2,8 kg/Bol 

Affinage 6 tot 24 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Noord-Frankrijk. 

Smaak 

De Mimolette is van oorsprong een imitatie van een Nederlandse Edammer, ontstaan in de 17e 

eeuw. In Frankrijk werd buitenlands waar verboden door het mercantilisme van Jean-Baptiste 

Colbert. Hij vond dat de Franse natie zelfvoorzienend moest zijn.  

De kaas heeft een diep oranje kleur. Dit komt omdat ze hem kleuren met anatto of caroteen. De 

Fransen deden dit om heel duidelijk het verschil aan te geven tussen een Franse en een 

Nederlandse kaas. Onze Mimolette wordt niet geplastificeerd om kaasmijt de gelegenheid te geven 

karakter aan de kaas te geven.  

De Mimolette leent zich erg goed als kaas naast een mooie Bordeaux.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

 
   



 

 

MONT D’OR DU HAUT DOUBS 
Dier Koe 

 

Familie Zachte bergkaas 

Gewicht/vorm 500 of 700 gr/Schijf 

Affinage 5 weken 

Seizoen Herfst en winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Doubs, Franche-Comté, Oost-Frankrijk. 

Smaak 

De kaas wordt bijeengehouden door een stuk boombast. Deze bast is gedrenkt in hars en geeft de 

kaas zijn rokerige aroma. De paté is lobbig tot lepelbaar.  

Bijzonderheden 

Deze Mont d’Or wordt gemaakt met melk van dezelfde koeien als de Comté. Wanneer de koeien in 

de zomer buiten grazen, wordt er van die hoge kwaliteit zomermelk Comté gemaakt. Als de koeien 

’s winters op stal staan en voornamelijk hooi eten, wordt er Mont d’Or gemaakt.  

De kaasmaker heet Fabrice Michelin en werkt met de melk van drie boeren in de omgeving. Dit is 

de oudste vorm van coöperatie in Frankrijk. Boeren en kaasmakers werken al eeuwen op deze 

manier samen.  

 

  



 

 

MONTGOMERY’S CHEDDAR 
Dier Koe 

     

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 30 kg/Cilinder 

Affinage 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

North Cadbury, Somerset, Verenigd Koninkrijk.  

De Montgomery’s maken hun kazen 7 dagen per week van hun eigen kudde van 200 Holstein 

Friesian koeien.  

Smaak 

De Montgomery’s Cheddar wordt ingewikkeld met een katoenen doek en daarna gerijpt op houten 

planken. Hierdoor krijgt hij een diepe, rijke en notige smaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 
 

 
  



 

 

MORBIER AU LAIT CRU 
Dier Koe  

 

Familie Halfharde kaas 

Gewicht/vorm 6 kg/Wiel 

Affinage 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Jura-gebergte, Franche-Comté, Oost-Frankrijk. 

Smaak 

De Morbier heeft een halfharde paté met in het midden een zwarte aslaag van gebrande groenten. 

Deze kaas is ooit ontstaan naast de grotere Comté-productie. Overgebleven wrongel* van de 

ochtend werd afgedekt met as om het te beschermen tegen vocht en vliegjes. ’s Avonds werd 

vervolgens de overgebleven wrongel van de avondproductie eroverheen gestort. Daarna werd de 

kaas geperst en gedurende de affinage ingewreven met pekel en roodfloracultuur (Brevi Linens).  

Veel Morbier is wat laf en zoetig, maar de Morbier van Kef is uitgesproken en boers. 

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

MOTHAIS AFFINÉ SUR FEUILLE PHILIPPE OLIVIER 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 180 gr/Schijf met blad 

Affinage 5 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sevres, Poitou-Charentes, West-Frankrijk. 

Smaak 

Het gedroogde tamme kastanjeblad zorgt ervoor dat deze delicate kaas niet uitdroogt en geeft een 

licht notige smaak af. Kleine blauwe vlekjes duiden op vocht op de korst maar zorgen niet voor een 

smaakafwijking.  

Bijzonderheden 

Normaliter worden geitenkazen gerijpt in drogere en beter geventileerde kelders dan meeste 

andere kazen. De Mothais is echter een uitzondering; hij is gerijpt in een vochtige kelder zonder 

ventilatie. Hier worden ze elke vier dagen gedraaid. 

 

  



 

 

MUNSTER FERMIER AFFINÉ 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 430 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Haut-Rhin, Alsace, Noord-Oost Frankrijk 

Smaak 

Het belangrijkste kenmerk van deze kaas is de doordringende geur. De korst wordt gedurende de 

rijping gewassen met zout water en moet altijd wat vochtig en plakkerig blijven. Dit om de juiste 

zoetige maar stevige smaak te creëren. Een goed geaffineerde Munster behoudt zijn frisheid en is 

dan ook niet voor niets de aanvoerder van de roodflorafamilie.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

NEUFCHÂTEL: COEUR DE FORGES-LES-EAUX 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 200 gr/Hartvormig 

Affinage 10 tot 15 dagen 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Seine-Maritime, Haute-Normandië, Frankrijk. 

Smaak 

Deze hartvormige kaas heeft een fris, stevig hart en is mild van smaak.  

Net onder de korst is hij iets pittiger.  

Bijzonderheden 

De Coeur de Neufchâtel heeft wortels tot ver terug. De aanhangers van deze kaas stellen dat het de 

oudste Normanische kaas is. In de 10e eeuw wordt er al melding gemaakt van deze kaas, die dan 

nog de naam Frometon draagt.  

De hartvorm is een typisch Normandische vorm voor kaas. Ook de Coeur de Chèvre du Pays 

Boulonnais en de Coeur d’Arras komen uit deze streek. Met deze hartvormige kaasjes verklaarden 

de Franse meisjes de liefde aan Britse soldaten. 

 

  



 

 

NOORDERKAAS 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 14 tot 24 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Beemster, Noord-Holland, Nederland.  

Smaak 

De Noorderkaas heeft donker gelig zuivel met kleine kristallen. Deze kristallen zijn eiwitten die na 

verloop van tijd uitkristalliseren. Door de vegetarische stremming krijgt deze kaas een lekker pittige 

nasmaak. Hij wordt gemaakt van biologische, gepasteuriseerde melk.  

Bijzonderheden 

De Zwaluw Overjarig is biologisch, vegetarisch gestremd en geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

NYLANDER FRIESE NAGEL OUD 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage Minimaal 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Workum, Friesland, Nederland.  

Smaak 

In deze Friese nagelkaas wordt minder kruidnagel en komijnzaad toegevoegd dan gebruikelijk. 

Hierdoor overheerst de kruidnagel smaak niet. Traditioneel gezien werd er vaak afgeroomde melk 

gebruikt voor dit type kruidenkaas. Deze kaas is juist extra vet, omdat deze biologische melk van 

het Jersey koeienras is. Door een speciaal procedé hoeft zij haar melk niet af te romen. Dat is fijn 

want door dat hoge vetpercentage smelt de smaak van de kruiden heel mooi samen met de smaak 

van de kaas. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

De boer Otto-Jan Bokma is genomineerd als agrarisch ondernemer voor het jaar 2015 voor boeren 

met een goede toekomstvisie. 

 

  



 

 

NYLANDER TSIIS OUD 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas,  

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 10 tot 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Workum, Friesland, Nederland.  

Smaak 

De Nylander Oud heeft goudgeel zuivel met kristallen en wordt gemaakt van 100% biologische 

Jerseykoeienmelk. De kristallen zijn de eiwitten die na verloop van tijd uitkristalliseren. Naast deze 

naturel kaas, maken deze makers ook de Nylander Friese Nagelkaas. De kaas is vol en pittig van 

smaak. De Jerseymelk zorgt voor een zoete en ziltige toon. Deze kaas heeft een prachtige smedige 

structuur.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

De boer Otto-Jan Bokma is genomineerd als agrarisch ondernemer voor het jaar 2015 voor boeren 

met een goede toekomstvisie. 

  



 

 

OUDE ADEL 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 12 kg/Wiel 

Affinage Minstens 10 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Beesd, Gelderland, Nederland. 

Gemaakt op het landgoed Mariënwaerdt.  

Smaak 

De Oude Adel heeft licht gekleurd zuivel met kleine oogjes. De kenmerkende pittige, stallige smaak 

komt door de langzame rijping en het gebruik van vegetarisch stremsel.  

Bijzonderheden 

De Oude Adel is biologisch, vegetarisch gestremd en is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

OUDE GEIT 
Dier Geit 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 14 tot 16 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst:  

Rijen, Noord-Brabant, Nederland. 

Smaak 

Deze kaas heeft wit zuivel met kleine oogjes en een zwarte korst. De smaak is pittig en zilt. De 
Oude geit is zeer geconcentreerd en heeft bijna iets notigs. Doordat de melk gepasteuriseerd 
wordt, wisselt de smaak van de kaas nauwelijks en is het product zeer constant. 

Bijzonderheden 

De Oude Geit is vegetarisch gestremd en geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

OVALIE 
Dier Schaap 

 

Familie Lactische schapenkaas 

Gewicht/vorm 110 gr/Ovaal 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Corrèze, Limousin, Midden-Frankrijk.  

Smaak 

De Ovalie is zacht van smaak en heeft een mooie witte kleur. De korst is dun en de kaas heeft een 

zachte, romige structuur.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

PARMIGIANO REGGIANO 
Dier Koe 

    

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 40 kg/Cilindrisch 

Affinage Affinage tijd 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Parma, Emilia-Romagna, Noord-Italië. 

Smaak 

De Parmigiano Reggiano wordt al sinds 1200 gemaakt in zijn huidige vorm. Hij wordt nog steeds 

gemaakt volgens het traditionele recept. Ze gebruiken hiervoor alleen melk uit de regio.  

Deze parmezaan is zilt van smaak en heeft een mondvullende hartigheid die lang in je mond blijft 

hangen. De kaas trekt een warm gerecht omhoog door zijn bouillon achtige hartigheid en geeft 

daardoor een pittige, zoute en vullende smaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

LE PAVÉ DU CHATEAU 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 170 gr/Tegel 

Affinage 3 tot 5 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Indre-et-Loire, Pays de la Loire, West-Frankrijk. 

Smaak 

Pavé du Chateau kan vertaald worden als ‘kasteel-tegeltje’. Het is een mooie delicate kaas en op 

zijn best als de kaas jong en fris is. Loopt snel uit en is dan onweerstaanbaar geitig.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

PAYOYO 
Dier Geit, geit/schaap, schaap  

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 2 kg/ Wiel 

Affinage 1 tot 3,5 maand 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Cadiz, Cadiz, Zuid-Spanje 

Smaak 

De Payoyo heeft een volle intense smaak. Dit komt doordat schapenmelk van nature een hoog 
eitwitgehalte heeft. Naast zijn volle smaak heeft hij een licht frisse zuurtoon. Van textuur is deze 
kaas romig en vol. De Payoyo is een type Manchego maar wordt niet in La Mancha gemaakt 
waardoor hij niet zo mag heten.  
Er zijn drie varianten: geit, schaap/geit en oude schaap. 

Bijzonderheden 

De kaas is vernoemd naar het schaap- en geitenras uit Zuid-Spanje: Payoyo.  

 

  



 

 

PECORINO PRESSATO A MANO 
Dier Schaap 

    

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 600 gr/Cilindrisch  

Affinage 3 maanden tot 1 jaar 

Seizoen Gehele jaar  

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Amatrice, Lazio, Midden-ië.  

De kaas wordt geproduceerd boven 1000 meter hoogte. 

Smaak 

De Pecorino a Mano heeft het zachte zoet van schapenmelk en het zilte van grotgerijpte kaas. De 
vorm van deze kaas is onregelmatig omdat het een kleine productie met de hand gevormde kaas 
betreft. Pecorino wordt veel gebruikt in pastagerechten maar deze zachte variant eet men naast 
een goed glas wijn na de maaltijd.  

Bijzonderheden 

Amatrice is het gebied dat in augustus 2016 getroffen werd door een aardbeving. 

 



 

 

  

PECORINO SARDO ISTAGIONADU 
Dier Schaap 

    

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 3 kg/Wiel 

Affinage 10 tot 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Sardo, Sardinië, Italië.  

Smaak 

De Pecorino Sardo Istagionadu is een beroemde ziltige harde schapenkaas die in vele Italiaanse 

keukens gebruikt wordt voor lichte sauzen of om direct te raspen over het eten. Klassiek is de 

combinatie van peer met Pecorino. Deze Pecorino wordt gewassen met zeewater waardoor de 

ziltigheid het zoete van het schapenzuivel omhoog haalt.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

PÉLARDON 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 60 gr/Schijf 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lozère, Langue-doc-Roussilon, Zuid-Frankrijk. 

Van de vele namen waaronder het kaasje bekend is geweest (Pélardon, Paraldon, Pélardou, en 

Péraudou) is alleen de naam Pélardon overgebleven. De kaas wordt nog steeds ambachtelijk op de 

boerderij gemaakt. Slechts een beperkt deel (zo’n 25%) wordt bij de grotere coöperaties gemaakt.  

Smaak 

Het gebied waar de kaas vandaan komt is een arm, bergachtig gebied. De geiten die er rondlopen 

zijn vaak relatief klein en geven 500 tot 1000 liter per jaar. De kaas wordt nog steeds op de 

klassieke manier gemaakt. De melk mag niet verwarmd of behandeld worden. Na 11 dagen krijgt 

de Pélardon een natuurlijke korst en kan hij geconsumeerd worden. Het is dan een fris kaasje met 

romig zuivel en kruidig van smaak. Je kunt er echter ook voor kiezen om de kaas door te laten 

rijpen. De korst zal dan donkerder worden, het zuivel steviger en de smaak beduidend pikanter.  De 

kruidige smaak komt omdat de Alpine-geiten op de kruidige weides van de Chevennen grazen.  

Bijzonderheden 

Heeft het AOC-keurmerk sinds 2000. 

 

  



 

 

PERAL ZOLA 
Dier Schaap 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2 kg/Wiel 

Affinage 2 tot 4 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

San Jorge de la Peral, Asturias, Spanje. 

Smaak 

Deze blauwschimmelkaas wordt gemaakt van gepasteuriseerde schapenmelk van een kleine 

familie kaasmakerij in Noord-Spanje. Het is een mooie gemarmerde blauwe kaas waarvan het 

zuivel vrij droog wordt afgewerkt in donkere kelders. Hierdoor past de Peral Zola mooi bij een 

frisse cider.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

PETIT BÛCHE DE CHÈVRE – PHILIPPE OLIVIER 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 120 gr/Rol 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, West-Frankrijk. 

Smaak 

Dit kleine geitenkaasje wordt speciaal gemaakt voor Philippe Olivier, onze affineur. De producent 

die deze kaas maakt, maakt ook de Bonde de la Gatine. Philippe was op zoek naar een lichte, 

zachte en romige geitenkaas die zelfs bij een luxe ontbijt of lunch niet zou misstaan. Deze kleine 

producent heeft hem daarbij geholpen.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

PETIT DORUVAL 
Dier Koe 

   

Familie Roodflora  

Gewicht/vorm 6 kg/Wiel 

Affinage 8 tot 10 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Montfoort, Utrecht, Nederland. 

Gemaakt door Ans en Ad Vlooswijk.  

De naam van deze kaas klinkt Frans maar is een afkorting van door ruilverkaveling van elders. 

Smaak 

De Petit Doruval is romig en sterk geurend als een heuse roodflorakaas. Hij heeft mooi soepel 

zuivel, in de zomer iets zachter dan in de winter. De kaas wordt in de eerste dagen gewassen en 

geborsteld met pekelwater met daarin opgelost de corynebacterie die ook gebruikt wordt voor 

veel Franse Munsterachtige kazen. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

PEERTJE VAN KEF (POIRE DE ST. VRAIN) 
Dier Koe 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 90 gr/Kegel 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Marne, Champagne-Ardenne, Noord-Frankrijk.  

Smaak 

Het Peertje van Kef is romig van smaak en heeft een lichte toets van blauwschimmel die je niet ziet 

maar wel proeft. Het Peertje is een echte Kefklassieker waardoor vele Amsterdammers blauwe 

kaas hebben leren waarderen. 

Bijzonderheden 

Abraham Kef haalde het Peertje eind jaren ’50 naar Nederland. In Amsterdam werden toen der tijd 

nergens anders Franse kazen verkocht. De Amsterdammer was dan ook niet gewend aan het zicht 

ervan: de blauwe schimmels ontstonden normaal op producten die niet meer goed waren. Om ze 

te laten wennen aan de smaak van deze spannend uitziende kazen, haalde hij het Peertje naar 

Amsterdam. Zo konden ze eerst ‘verhuld blauw’ eten, om daarna de meer spannende varianten te 

proberen.  

  



 

 

PETIT FIANCÉ 
Dier Geit 

 

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 400 gr/Schijf 

Affinage 6 weken 

Seizoen Lente tot herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Ariege, Midi-Pyrénées, Zuid Frankrijk. 

Deze kaas wordt gemaakt door Familie Garros. 

Smaak 

De kaas heeft een rossige korst met, wanneer rijp, wit lopend zuivel. Hij is vrij uniek omdat binnen 

de roodflorafamilie nauwelijks geitenkaas voorkomt. De Petit Fiancé doet denken aan de boeren 

Reblochon maar is minder animaal.  

Bijzonderheden 

Petit Fiancé. De kleine verloofde.  

Het verhaal gaat dat monsieur Garros nogal klein van stuk is. Dat in tegenstelling tot zijn vrouw, 

welke een enorme operazangeres is. Madame Garros noemt haar man daarom altijd ‘Mon petit 

Fiancé’. 

  



 

 

PIERRE ROBERT 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 500 gr/Schijf 

Affinage 3 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja, maar met toegevoegde gepasteuriseerde 
room 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Noord-Frankrijk. 

Smaak 

Pierre Rouzaire sleutelde samen met zijn vriend Robert aan de zachte witschimmelkaas Brillat 

Savarin. Ze voegden crème fraiche toe en lieten hem langer rijpen. 

Pierre is het Franse woord woord voor steen. Je zult de Pierre Robert dan ook nooit zien lopen Het 

zuivel blijft stevig. Een stevige structuur met een romige zachte smaak. De heren zien de kaas als 

een symbool van hun vriendschap en hebben de kaas daarom naar zichzelf vernoemd. 

Bijzonderheden 

 

 

 

  



 

 

PICODON 
Dier Geit 

 

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 60 gr/Schijf 

Affinage 3 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Drôme, Rhône-Alpes, Zuid-Oost Frankrijk. 

Smaak 

Het gebied waar de Picodon gemaakt wordt, is grotendeels droog en rotsachtig. De geiten die de 

melk produceren zijn zo veel mogelijk buiten. Alleen in de winter krijgen ze hooi en eventueel ter 

plekke verbouwd graan. Omdat de kaas sinds 2000 het AOC keurmerk heeft, mag hij alleen in het 

door het AOC aangegeven gebied geproduceerd en gerijpt worden. Zo’n 10% van de Picodon wordt 

nog ambachtelijk bereid op de boerderijen, zij het wel onder controle van de AOC-keurders.  

Tevens wordt er rijkelijk met de kaas geëxperimenteerd: in allerlei lokale gerechten is de kaas 

verwerkt. 

Bijzonderheden 

AOC sinds 2000. 

Picodon betekent in de taal van het oude Langue d’oc pittig. 

 
 
  



 

 

PONT L’EVÉQUE DE L’ATELIER 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 400 gr/Tegel 

Affinage 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Calvados, Normandië, Noord-West Frankrijk. 

Pont l’evéque betekent vrij vertaald “Brug van de Bisschop”. Hij dankt zijn naam aan de plaats waar 

vroeger de regionale kaasmarkt was. Zijn oorsprong gaat terug tot in de 17e eeuw. Tegenwoordig 

zijn er nog maar 5 producenten van deze originele kaas. 

Smaak 

Door de wassing met cider krijgt de Pont l’evéque een rossige licht rode korst. Je zou het dus een 

milde roodflora kunnen noemen. Naarmate het zuivel rijpt, wordt het steeds glanzender en geler. 

De schimmelkorst aan de buitenkant wordt witter. De smaak van een oudere Pont l’evéque is 

daardoor duidelijk pikanter en sterker dan een jonge variant.  

Bijzonderheden 

AOP sinds 1972. 

  



 

 

POULIGNY-SAINT-PIERRE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 250 gr/Pyramide 

Affinage 5 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Indre, Centre, Midden-Frankrijk. 

Smaak 

Gezien de armoede van de grond in Indre, is het logisch dat de bewoners al lange tijd geiten 

houden. Andere vormen van boerenbedrijven zijn nauwelijks mogelijk.  Het klimaat van het gebied 

is bijzonder, het is een microklimaat dat warmer en droger is dan de omringende gebieden.  

Dit zorgt voor fris elegant zuivel met een natuurlijke schimmelvormige op de goed ontwikkelde 

korst. De textuur is zowel rul als smeuïg.  

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1972. Het gebied waar de Pouligny vandaan kan komen is beperkt tot 22 

gemeentes in het arrondisement Le Blanc. Het is het kleinste productiegebied van Franse AOC-

kazen en wat betreft geitenkazen ook het oudste.  

 
 
  



 

 

QUESO ROMERO 
Dier Schaap 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 3,5 kg/Wiel 

Affinage 6 tot 8 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Extramadura, Spanje. 

Smaak 

De Queso Romero is een zoete Manchego achtige schapenkaas met de geur en smaak van 

Rozemarijn. 

Bijzonderheden 

 

  



 

 

REBLOCHON FERMIER 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 480 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Zomer t/m winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Haute-Savoie, Rhône-Alpes, Oost-Frankrijk. 

Vroeger moesten de pachtboeren in de Savoie een percentage van hun melk als belasting afstaan 

aan de pachtheren. Boeren molken hun koeien niet helemaal uit, zodat ze minder hoefden af te 

staan. Zodra ze de belasting hadden afgestaan, molken ze hun koeien na. Reblocheren betekend 

zoiets als namelken. Van deze vette melk maakten ze de Reblochon.  

Smaak 

De Reblochon heeft een sterke geur en een boerse, stallige smaak. Onder de rode gewassen korst 

zit zacht smeuïg zuivel.  

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk. 

 

  



 

 

REMEKER OLDE 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 18 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lunteren, Gelderland, Nederland.   

Smaak 

Deze kaas heeft een opvallend geel, licht rul zuivel met een licht grijsbruine korst. Deze korst wordt 

in plaats van met een plastic coating, met geklaarde boter behandeld. Hierdoor krijgt de kaas een 

natuurlijke korst. Hierdoor krijgt de kaas een iets droger zuivel en heeft hij een karakter van een 

bergkaas.  

Het opvallend gele zuivel komt doordat Yerseykoeien meer caroteen van het gras doorgeven aan 

de melk. Dit koeienras geeft gemiddeld maar 3 liter melk per dag. Maar door het hoge eiwitgehalte 

is deze melk uitermate geschikt voor het maken van kaas. Er wordt weinig zout gebruikt en de 

pittige volle smaak komt echt door de rijping het zuivel 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

REMEKER RYP 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 10 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lunteren, Gelderland, Nederland.   

Smaak 

Deze kaas heeft een opvallend geel, licht rul zuivel met een licht grijsbruine korst. Deze korst wordt 

in plaats van met een plastic coating, met geklaarde boter behandeld. Hierdoor krijgt de kaas een 

natuurlijke korst. Hierdoor krijgt de kaas een iets droger zuivel en heeft hij een karakter van een 

bergkaas.  

Het opvallend gele zuivel komt doordat Yerseykoeien meer caroteen van het gras doorgeven aan 

de melk. Dit koeienras geeft gemiddeld maar 3 liter melk per dag. Maar door het hoge eiwitgehalte 

is deze melk uitermate geschikt voor het maken van kaas. Er wordt weinig zout gebruikt en de 

pittige volle smaak komt echt door de rijping het zuivel 

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

ROBIOLA PINETA 
Dier Koe 

     

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 300 gr/Tegel 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Zomer en herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cuneo, Piemonte, Noord-Italië. 

Smaak 

De Robiola Pineta is een bijzonder romige roodflora, die net iets pittiger is dan de Tallegio uit 

Lombardije. Het sparrentakje bovenop deze kaas geeft de kaas net iets harsigs.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

ROCAMADOUR 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 35 gr/Schijf 

Affinage 2 tot 6 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lot, Midi-Pyrénées, Zuid Frankrijk. 

De geschiedenis van de Rocamadour gaat ver terug. In verhalen uit de 15e eeuw wordt de kaas al 

genoemd. Doordat Rocamadour op de oude pelgrimsroute naar Santiago de Compostella ligt, 

heeft de kaas via de pelgrims een grotere bekendheid gekregen dan de streek zelf.  

Smaak 

Het gebied waar de geiten gehouden worden, wordt gekenmerkt door arme, droge grond. Er staan 

maximaal 10 geiten per hectare land. Het land bestaat uit kalkhoudende diepe lagen die ervoor 

zorgen dat het water snel de bodem in verdwijnt. Hierdoor is de begroeiing mager en droogt deze 

in de zomer sterk uit. 

Het voedsel van de geiten moet voor minimaal 80% uit de regio komen, gefermenteerd voedsel 

(kuilvoer) is verboden. De kalkgrond zorgt ervoor dat de Rocamadour mineralig van smaak is.  

Na twee weken kan de Rocamadour al gegeten worden. Dan is hij mild van smaak. Na vier weken 

gaat hij lopen en wordt hij sterker van smaak. In de zesde week zal hij indrogen en nog sterker van 

smaak worden.  

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1996. 

 

  



 

 

ROCCOLO (TORREGIO) 
Dier Koe 

 

Familie Lactische harde kaas 

Gewicht/vorm Verkrijgbaar op gewicht/Cilindrisch 

Affinage 3 tot 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Lombardije, Val Taleggio, Noord-Italië. 

De naam Roccolo stamt af van de karakteristieke cylindervormige oude gebouwen die rondom het 

dal van Tallegio staan. Deze gebouwen waren omringt door grote struiken en bomen en dienden 

vroeger als verblijfplaats voor jagers.  

Smaak 

De Roccolo heeft een aan de lucht gerijpte roodflorakorst. De cilindrische kaas rijpt van buiten naar 

binnen. Dit zie je het best als de kaas ouder wordt. Net onder de korst wordt de kaas dan romig en 

glanzend in tegenstelling tot het licht krijtige rulle hart. Dat geeft deze kaas een fijne structuur en 

een fris zilte smaak. De kaas is vrij vol, ze heeft 60% vet op de vaste massa. 

Bijzonderheden  

De Roccolo is opvallend wit voor een koemelkkaas. 

  



 

 

ROQUEFORT M. CARLES – SÉLECTION PO 
Dier Schaap 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2,5 kg/Halve cilinder  

Affinage 3 tot 10 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Aveyron, Midi-Pyrénées, Zuid-Frankrijk. 

Carles is een van de kleinste producenten van deze klassieke Franse kaas en tevens de enige die de 

Roquefort nog maakt met de originele penicillium roqueforti schimmel. Deze wordt gecultiveerd 

op roggebrood. Van origine komen roquefort-achtige schimmels van roggebrood, maar 

tegenwoordig worden daar schimmelculturen in poedervorm voor gebruikt.   

Smaak 

De rijping van de kaas wordt van oudsher gedaan in de grotten van Roquefort waar de koele lucht 

via speciale natuurlijke ventilatiegangen binnenkomt. De kaas wordt daardoor heerlijk smeuïg en 

pittig. 

Bijzonderheden 

AOP-keurmerk. 

  



 

 

ROQUEFORT DES FRÈRES LAUR – SÉLECTION PO 
Dier Schaap 

 

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 2,5 kg/Halve cilinder 

Affinage 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Tarn en Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, Zuid Frankrijk. 

Smaak 

Heerlijk pittig maar ook romig en zuivelzoet. De rijping van de kaas vindt van oudsher plaats in de 

grotten van Roquefort waar de koele lucht via speciale natuurlijke ventilatiegangen binnenkomt. 

De Roquefort Frères Laur is iets romiger en minder zout dan de Roquefort M. Carles.  

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

SAINT MARTIN 
Dier Koe 

   

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 100 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lippenhuizen, Friesland, Nederland. 

Smaak 

Saint Martin is een lactisch gestremde koekaas uit Friesland. Kort samengevat houdt lactisch 

stremmen in dat men de melk laat verzuren en er vervolgens weinig stremsel aan toevoegd. 

Hierdoor wordt de smaak fris en de structuur rul en smeuïg onder de korst. Deze kaas smaakt 

nootachtig en heeft iets kruidigs en iets fris. Geur en smaak doen subtiel denken aan stal. 

Bijzonderheden 

De Saint Martin is een antwoord op de bekendere Franse Saint Marcellin, een kaas uit Dauphiné. 

De kaas wordt gemaakt door Martin Schyns. De bescheiden doch vriendelijke man heeft de kaas 

naar Frans voorbeeld vernoemd naar een heilige: zichzelf. Hij houdt van experimenteren met 

verschillende, biologische, melksoorten. Zo haalt hij melk van verschillende koe-, geiten- en zelfs 

waterbuffelrassen. Naast de Saint Martin maakt hij ook Kobunder, een harde kaas van koeien- en 

geitenmelk.  

  



 

 

SAINTE-MAURE FERMIER DU CANTO DE SAINTE-MAURE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 250 gr/Rol 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Indre-et-Loire, Centre, Midden Frankrijk. 

Volgens het bijgeloof van de streek moet je altijd eerst de brede kant van de kaas aansnijden, 

anders snijd je in de uier van de geit. 

Smaak 

Op zijn best is de Sainte-Maure prachtige kleïg van structuur met fris mineralig zuivel en heel licht 

lopend onder de korst. Beroemd om haar animale tonen die bij verdere afrijping best heftig en 

bokkig kunnen zijn. Seizoen en affinage zijn van zeer belangrijke invloed op de smaak en structuur 

van de Sainte-Maure. Per seizoen is deze kaas verschillend, maar aan het eind van de lente, zomer 

en begin van de herfst op haar mooist.  

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk. 

Kenmerkend voor de Sainte Maure is het roggestrootje dat dwars door de kaas heen zit. Dit 

strootje is bedoeld om het vocht beter af te laten gieten en het tijdens de rijping beter te 

ventileren.  

  



 

 

SAINT-NECTAIRE 
Dier Koe 

 

Familie Halfharde kaas 

Gewicht/vorm 1,8 kg/Wiel 

Affinage 8 weken 

Seizoen Zomer en herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Puy-de-Dóme, Auvergne, Midden Frankrijk. 

Deze kaas kent een lange geschiedenis. In de middeleeuwen werd de voorganger van de Saint-

Nectaire (Fromage de Gléo) gebruikt als betaalmiddel voor boeren. Ze betaalden hun pacht ermee.  

In de 16e eeuw was het een zeer geliefde kaas, maar in de eeuwen daarna liep de Saint-Nectaire 

achter in de ontwikkeling ten opzichte van andere Franse kazen. Er werd nieuw leven in geblazen 

tijdens de Napoleontische oorlogen. De soldaten die in Nederland geweest waren kwamen met 

nieuwe ideeën voor de kaasproductie.  

De kaas werd op het boerenbedrijf zelf geproduceerd en door de geïsoleerde ligging van de 

boerderijen werd de kaas niet wijd verspreid. De leegloop van het platteland zorgde er in de eerste 

helft van de 20e eeuw dan ook voor dat de productie terug liep.  

Momenteel wordt er weer zo’n 5500 ton per jaar gemaakt. 

Smaak 

Tijdens de rijping wordt de Saint-Nectaire regelmatig gewassen met pekelwater en gedraaid. Hij 

krijgt daardoor een grijsbruine, soms rode korst met lichtgele vlekken. In de zomer en herfst is de 

kaas op zijn best omdat hij dan gemaakt wordt van zomermelk. Als de koeien vers gras eten is de 

melkkwaliteit op z’n best en komen de gras- en botertonen het best tot hun recht. De Saint-

Nectaire heeft een uitgesproken aardse geur, maar is mild en notig van smaak. 

Bijzonderheden 

Heeft sinds 1979 het AOC-keurmerk.  

  



 

 

SALERS 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 40 kg/Cilinder 

Affinage 12 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cantal en Puy-de-Dôme, Auvergne, Midden Frankrijk. 

Smaak 

De Salers heeft mooi rul, goudgeel zuivel met een dikke bruine natuurlijke korst. De 

bereidingswijze van de kaas is dezelfde als die van de Cantal. Wat echter een wezenlijk verschil is, 

is dat de Salers een echte boerenkaas is. Ze wordt gemaakt op een boerderij, met de koeien van 

één boer. De melk van de Cantal wordt verwerkt in industriële vestigingen. Daar komt de melk van 

meerdere boeren, en dus ook van verschillende kuddes, samen.  

Een ander essentieel verschil is de periode van bereiden. Salers mag alleen gemaakt worden 

tussen 20 mei en 30 oktober. Dan grazen de koeien buiten in de bergen en is de melk van de 

hoogste kwaliteit. Verder kan een Cantal jong verkocht worden, na 1 maand al, en moet de Salers 

minimaal 3 maanden gerijpt zijn alvorens verkocht te kunnen worden.  

De vergelijking van de twee kazen qua smaak levert een subtiel verschil op. De Salers heeft een 

complexere smaak, iets specifieker. Vergeleken met de Salers is de smaak van een Cantal meer 

gemiddeld, minder uitgesproken. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

AOC-keurmerk sinds 1961. Het hele gebied van de Salers is gelegen op een hoogte boven de 600 

meter. De kaas wordt alleen gemaakt van de melk van koeien die lokale begroeiing eten.  

 
 
  



 

 

SAINT FELICIEN 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 190 gr/Schijf 

Affinage 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Drôme, Rhône-Alpes, Zuid-oost Frankrijk. 

De naam Saint Felicien komt van het plein waaraan de kaasmakerij vroeger lag.  

Smaak 

De Saint Felicien is een romige witschimmelkaas van rauwe koemelk die wordt opgeroomd met 

gepasteuriseerde room. Zijn kleine broertje is de Saint Marcellin. De kaas is fris en fruitig, maar 

wordt wat pittiger naarmate hij rijper wordt. Als de Saint Felicien rijper wordt, ontstaan er hier en 

daar grijze schimmels op de korst. De korst kan gewoon meegegeten worden.  

Bijzonderheden 

 

 

 

  



 

 

SAINT-FLORENTIN 
Dier Koe 

 

Familie Lactische roodflora 

Gewicht/vorm 400 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Yonne, Bourgogne, Frankrijk. 

Smaak 

De Saint-Florentin is een broertje van de Soumaintrain en wordt net als zijn broer lactisch 

gestremd. Door zijn lactische stremming krijgt de kaas rul zuivel onder een mooie lopende korst. 

Deze heeft een lichte zweem van vers gist in de neus en in de smaak. Het is een frisse, licht zoute 

kaas met een pittig randje.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

SAINT MARCELLIN COMME À LYON 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 80 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Drôme, Rhône-Alpes, Zuid-oost Frankrijk. 

Smaak 

Van origine is de Saint Marcellin gemaakt van geitenmelk, maar tegenwoordig wordt hij meestal 

gemaakt van koemelk, of een mengsel van geit en koe. Om de kaas zijn specifieke smaak te geven, 

wordt de kaas volgens de plaatselijke tradities gemaakt. Na de stremming wordt de kaas aan de 

bovenkant gezouten en na 3 uur gebeurt dat ook met de andere kant. Maar het echte geheim van 

de Saint Marcellin zit hem in de droogzolders, waar hij gerijpt wordt. Deze zorgen ervoor dat hij 

een bijzondere, romige kern krijgt en naar noten ruikt. De smaak is delicaat, licht zuur- en 

gistachtig met een fruitige toets.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

SAINT-PHILIPPE 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 450 gr/Schijf 

Affinage 4 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Seine-et-Marne, Ile-de-France, Noord Frankrijk. 

De kaas is in de jaren ’80 speciaal gecreëerd voor onze affineur Philippe Olivier.  

Smaak 

De Saint-Philippe is een triple-crème kaas. Dat wil zeggen dat er extra room aan het zuivel is 

toegevoegd. De kaas blijft hierdoor stevig met verleidelijk smeuig zuivel dat niet uitloopt. Het is het 

luxe neefje van de Brillat Savarin.   

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

SAINT-RÉMY 
Dier Koe 

 

Familie Lactische roodflora 

Gewicht/vorm 200 gr/Tegel 

Affinage 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gethermiseerd 

Herkomst 

Vosges, Lorraine, Noord-oost Frankrijk. 

Smaak 

Deze gewassen korstkaas is het kleine neefje van de Munster, deze komt ook uit dezelfde streek. 

De Saint-Rémy wordt heerlijk soepel en zacht. De korst is zachter dan bij de meeste 

roodflorakaasjes en meestal heeft hij daaronder nog een rul, fris hart. Naast de gebruikelijke 

zoutwaterwassing, wordt de Saint-Rémy nog ingesmeerd met mirabellen likeur. Deze zorgt voor 

een licht bloemig en zeer arromatisch karakter.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

 

SAINT-ROMAIN 
Dier Koe  

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 200 gr/Rond 

Affinage 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gethermiseerd 

Herkomst 

Departement, Pays du Nord, Noord-Frankrijk. 

Smaak 

Deze gewassen korstkaas is een type dat het midden houdt tussen het type Reblochon uit de Alpen 

en de Munster uit de Alsace. De Saint-Romain blijft mooi stevig met een soepel zuivel, fruitige 

tonen en een licht pittige korst. De kaas wordt gewassen in het speciaal voor kaas gebrouwen bier 

Bier à Frometon. 

Bijzonderheden 

Een bijzondere ambachtelijke nieuwkomer speciaal gemaakt voor affineur Romain Olivier. 

  



 

 

SCHAEPSDYCK BRABANTSE SCHAPENKAAS (OUD) 
Dier Schaap 

 

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 5 kg/Wiel 

Affinage 7 tot 11 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Chaam, Noord-Brabant, Nederland.  

Schapen spelen al eeuwenlang een belangrijke rol in Brabant. Ze begrazen de heide en maken met 

hun mest de arme zandgronden vruchtbaar. Op de boerderij zijn voornamelijk Friese en Zeeuwse 

melkschapen aanwezig.  

Momenteel zijn er 170 ooien op het bedrijf, waarvan ze er 96 melken. De eerste lammeren 

worden in oktober geboren. De ooien geven gemiddeld 500 liter per jaar en lopen van maart tot 

half november buiten.'s Nachts komen ze allemaal binnen in de stal.  

Smaak 

De Schaepsdyck heeft wit stevig zuivel met kleine oogjes en is hoog op smaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De productie van deze kaas werd in 2010 bekroond met de Cum Laude Kaas award.  

  



 

 

SCHAPENKAAS HORSTBRANDE (BELEGEN) 
Dier Schaap 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 4 kg/Wiel 

Affinage 6 maanden tot een jaar 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Gelderse Vallei, Gelderland/Utrecht, Nederland. 

Smaak 

De Horstbrande schapenkaas heeft wit smeuïg zuivel en is hoog op smaak. Deze kleine productie 

komt van slechts 1 kudde schapen en wordt vegetarisch gestremd. De kaas heeft een heerlijke licht 

zoete smaak met nootachtige amandeltonen.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Doordat de melk komt van zogenaamde wolschapen worden ze maar één keer per dag gemolken  

in plaats van twee keer. Er komt van deze kudde dus zowel wol als melk waardoor de kudde in haar 

eigen onderhoud voorziet en ze op deze mooi plek kan blijven lopen. 

  
 
 
  



 

 

SCHLOSSBERGER 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 40 kg/Wiel 

Affinage 18 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Emmental, Bern, Zwitserland. 

Smaak 

De Schlossberger heeft mooi vast zuivel, zonder oogjes of scheurtjes. De smaak is ziltig en een 

beetje notig met fijne eiwit kristallen. 

Bijzonderheden 

De kaas wordt in grotten gerijpt in de buurt van het Schlossberger kasteel in de Emmental vallei.  

 

  



 

 

SHROPSHIRE 
Dier Koe 

     

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 8 kg/Cilinder 

Affinage 2 tot 4 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Colston Bassett, Nottinghamshire, Verenigd Koninkrijk.  

Deze kaas werd ontwikkeld door kaaskeurmeester Dennis Biggins in 1930.  

Smaak 

Je herkent de Shropshire aan zijn oranje zuivel, met daardoor blauwe aderen verweven.  De 

Shropshire is een moderne variant van de Stilton. De Shropshire is iets minder pittig dan een Stilton 

en heeft een klein zoetje. Wat hij overeen heeft met zijn grote broer is zijn romige smaak en 

soepele textuur, zonder bittere of scherpe randjes. Het grote verschil is dat bij de Shropshire de 

kleurstof annatto wordt toegevoegd. Annatto heeft een licht pittige smaak. Daarnaast wordt 

annatto geacht de textuur te versoepelen. Deze invloeden van annatto zijn echter beperkt 

waarneembaar. Zijn natuurlijke korst heeft een diep oranje-bruine kleur.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

SELLES-SUR-CHER  
Dier Geit Blauwe 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 155 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 5 weken 

Seizoen Lente t/m begin herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cher, Centre, Midden Frankrijk. 

Onze Selles-sur-Cher wordt gemaakt door een jonge boerin die ook de Valencay maakt. Ze maakt 

slechts 100 stuks per week en verkoopt haar kazen alleen aan huis.  

Smaak 

De Selles-sur-Cher wordt met de hand ingewreven met zout en as om de kaas te beschermen tegen 

vocht en schimmel. Het zuivel is rul en vast. Qua smaak houdt de Seller-sur-Cher de balans tussen 

licht zuur, ziltig en iets melkzoet. Een mineralige kaas. 

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1975. 

 
  



 

 

SKEAPSROND 
Dier Schaap 

    

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 150 of 400 gr/Schijf 

Affinage 4 tot 7 weken 

Seizoen Winter tot zomer 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Ransdorp, Noord-Holland, Nederland.  

Gemaakt door familie Kuiper op boerderij De Dikhoeve. Ze houden 300 melkschapen die in de 

zomerperiode dag en nacht buiten lopen.  

Smaak 

De Skeapsrond is een Nederlandse zachte schapenkaas met witschimmelkorst. De kaas heeft zacht, 

smeuïg en vrij ziltig zuivel. Hij is mild van smaak en licht verteerbaar. De kaas is licht lopend en als 

hij een beetje overrijp is, op zijn lekkerst.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 

 

  



 

 

SKAEPSWIT, HOLLANDSE WITTE 
Dier Schaap 

   

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 1 kg/Vierkant 

Affinage 1 tot 3 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Ransdorp, Noord-Holland, Nederland. 

Gemaakt door familie Kuiper op boerderij De Dikhoeve. Ze houden 300 melkschapen die in de 

zomerperiode dag en nacht buiten lopen. 

Smaak 

De Skaepswit zou je kunnen vergelijken met een Feta. Het is een witte brokkelige kaas met vrij ziltig 

zuivel. Heel smaakvol en licht verteerbaar. De kaas is na affinage nog zo’n 2 maanden houdbaar.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

SOUMAINTRAIN FERMIER AFFINÉ 
Dier Koe 

 

Familie Lactische roodflora 

Gewicht/vorm 400 gr/Schijf 

Affinage 8 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Yonne, Bourgogne, Noord Frankrijk. 

Smaak 

De Soumaintrain is een neefje van de Langres en de Epoisses. Hij mag zowel in de Bourgogne als in 

de Champagnestreek gemaakt worden. De Bourgogne-versie verschilt duidelijk van de Campagne-

versie. Bij Kef hebben we de Soumaintrain uit de Bourgogne. Deze kaas is rij sterk van geur en 

smaak en doet soms denken aan lever. De korst wordt tijdens de affinage regelmatig gewassen met 

pekelwater en kleurt zacht oranje.  

De Soumaintrain heeft een rul fris hart, met een zachte, smeuïge maar pittige korst. Dit zorgt voor 

een kaas waarbij fris en krachtig naast elkaar bestaan.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

ST. JAMES 
Dier Schaap 

     

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 2 kg/Tegel 

Affinage Affinage tijd 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cartmel, Cumbria, Verenigd Koninkrijk.  

Gemaakt door Martin Gott en Nicola Robinson. 

Smaak 

De St. James is een gewassen kaas gemaakt van schapenmelk. Martin en Nicola melken hun 

schapen maar een keer per dag. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de melk hoger ligt. Ze maken 

de St. James op zeer kleine schaal.  

Omdat de kaas van schapenmelk gemaakt wordt, heeft hij een een zoetje. Het zuivel is smeuïg en 

romig. De korst is pittiger en kan meegegeten worden.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

 

STICHELTON 
Dier Koe 

    

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 8 kg/Cilinder 

Affinage 12 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Mansfield, Nottinghamshire, Verenigd Koninkrijk. 

Smaak 

De Stichelton is de broer van de Stilton. Hij mag geen Stilton heten omdat hij van rauwe melk 

gemaakt wordt en dat valt tegenwoordig niet meer binnen de regels die er voor Stilton zijn 

opgesteld. De blauwschimmel zorgt voor een pittig element dat mooi samensmelt met de notige 

tonen van het boterige zuivel.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

STILTON COLSTON BASSETT 
Dier Koe 

    

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 8 kg/Cilinder 

Affinage 3 tot 4 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Colston Bassett, Nottinghamshire, Verenigd Koninkrijk.  

Sinds het begin van de 18e eeuw is Stilton erkend als kaas en werd vernoemd naar de plaats waar 

hij voor het eerst gemaakt en verhandeld is. De kaas is beschermd door het trademark PDO 

(Protected Designation of Origin). Dit betekent dat hij alleen in Nottinghamshire, Derbyshire of 

Leicestershire gemaakt mag worden.  

Smaak 

De koning onder de Engelse kazen wordt tijdens de rijping doorboord met pennen. Deze gaten 

zorgen ervoor dat de blauwe schimmel zuurstof krijgt en zich zo kan ontwikkelen. Zo krijgt de 

Stilton zijn eigen karakter en wordt hij beschermd tegen invloed van buitenaf. Het bijzondere van 

de Stilton Colston Bassett is dat hij nog steeds volgens traditioneel recept gestremd wordt met 

lebmaag.  Hierdoor krijgt hij zijn volle en smeuïge smaak. Tegenwoordig is bijna alle Stilton die in 

Nederland verkocht wordt vegetarisch gestremd.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  
  
  



 

 

STOLKSE BOEREN 3 JAAR 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 14 kg/Wiel 

Affinage 18 tot 20 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland. 

Smaak 

De Stolkse Boeren oud heeft licht kruimig, maar smedig zuivel. Hij heeft een pittige smaak maar is 

niet te zout. Het zuivel heeft kleine oogjes en mooie kristallen. Deze kristallen zijn eiwitten die na 

verloop van tijd uitkristalliseren. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 
 
 
  



 

 

STOLKSE BOEREN MILD GERIJPT 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 12 kg/Wiel 

Affinage 6 tot 7 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland. 

Smaak 

De Stolkse Boeren mild is, zoals zijn naam al doet vermoeden, mild van smaak. Hij heeft weinig 

zout en kleine oogjes in het zuivel. Dit zuivel mooi romig. De kaas is vrij toegankelijk en leent zich 

mooi als bijvoorbeeld een lunchkaas.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
 

  



 

 

STOLKSE BOEREN PITTIG GERIJPT 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 15 kg/Wiel 

Affinage 7 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Krimpenerwaard, Zuid-Holland, Nederland. 

Smaak 

De Stolkse Boeren Pittig is een romige, licht pittige kaas die niet te zout is.  

Mooi smeuïg extra belegen kaas die bijna iedereen lekker vindt. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

SWARTE TOER 
Dier Geit 

   

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 250 gr/Pyramide 

Affinage 1 tot 2 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Jubbega, Friesland, Nederland. 

Doetie heeft een kleine kudde Toggenburger geiten bij haar huis. Ze maakt verschillende zachte en 

harde kazen met prachtige Friese namen als Lytse Witte (kleine witte) Grute Gryze (Grote Grijze) 

Doetie maakt haar kazen in de kleine kaasmakerij op haar erf. 

Smaak 

De geiten van de Swarte Toer grazen rondom de boerderij in graslanden die niet worden bestrooid 

met kunstmest. In het gras groeien zo’n 50 verschillende soorten kruiden. Dit proef je terug in de 

kaas.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

TALEGGIO 
Dier Koe 

    

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 2 kg/Tegel 

Affinage 6 tot 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Bergamo, Lombardije, Noord Italie. 

Smaak 

De Taleggio is familie van Stracchinokazen die men oorspronkelijk in koele grotten met de juiste 

luchtvochtigheid lieten rijpen. De korst wordt tijdens de rijping regelmatig met zout water 

geborsteld om de natuurlijke schimmel weg te wassen. Dit versterkt de geur en zijn zacht notige 

smaak.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

TAUPINÉE DES DEUX-SÈVRES 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 250 gr/Bolletje 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sèvres, Pitou-Charentes, West Frankrijk. 

De kaas komt van een kleine productie en wordt gemaakt door boer Xavier. Inmiddels bestaat zijn 

kudde uit 500 geiten die vrijuit kunnen grazen op de 100 hectare grond die bij de boerderij horen. 

De  mooie uitgebalanceerde voeding samen met de ambachtelijke wijze waarop het kaasje 

gemaakt wordt, zorgt dit voor een heerlijke boerse kaas.  

Smaak 

Taupinée komt van het Franse woord ‘taupinière’, wat molshoop betekend. Dat is precies hoe deze 

heerlijke rauwmelkse geitenkaas eruit ziet: een klein bolletje bedekt met een heel dun aslaagje.  

De mooie ziltige tonen van de Taupinée zorgen ervoor dat deze kaas bijzonder goed combineert 

met een goede Pineau des Charentes, welke uit dezelfde steek komt.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

TESTUN AL BAROLO 
Dier Koe en geit 

    

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 6 kg/Wiel 

Affinage 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Valcasotto, Piemonte, Noord Italië. 

Smaak 

Testun betekent zoiets als koppig of houten hoofd. Deze kaas heeft deze naam omdat de maker, 

meneer Occelli, het oude recept van deze kaas op zijn eigen manier heeft geïnterpreteerd. Deze 

harde kaas wordt van geit- en koemelk gemaakt. Na 3 maanden wordt de rijping afgemaakt door 

de Testun 45 dagen in een vat met het residu van Barolowijn te laten trekken. Residu is het 

overblijfsel van het filteren van de wijn: de pitjes, steeltjes en schilletjes van de druiven. Residu 

wordt ook wel most genoemd. De Barolowijn wordt gemaakt van de Nebbiola-druif.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

  



 

 

TÊTE DE MOINE 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 900 gr/Cilinder 

Affinage 10 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Berner, Jura, Zwitserland. 

Tête de Moine is frans voor monnikshoofd. De kaas kent dan ook zijn oorsprong bij de monniken 

van Abbay de Bellelay in Saicourt. Daar zijn al notities van de kaas sinds 1192. Tegenwoordig wordt 

de kaas nog maar gemaakt door een beperkt aantal producenten. 

Smaak 

De kaas is halfhard, donkergeel en heeft een bruingele geribbelde korst. Bijzonder aan deze kaas is 

dat hij niet gesneden wordt, maar geschaafd. Tegenwoordig wordt dat gedaan met een girolle. Dit 

schaafinstrument is ontworpen in 1982 en zorgt ervoor dat de kaas zich vormt tot rozetjes 

wanneer er cirkels gemaakt worden met de zwendel.  

De Tête de Moine is een rokerige harde kaas met de structuur van een bergkaas. Door de typische 

krullen te draaien komt de smaak en geur los. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Sinds 2001 is de kaas toegelaten als beschermd lokaal product (Appelation d'Origine Protegée) 

onder de naam Tête de Moine, Fromage de Bellelay. 

 
  



 

 

 

TEXELSE SCHAPENKAAS OVERJARIG 
Dier Schaap 

    

Familie Hollandse Kaas 

Gewicht/vorm 3kg/Wiel 

Affinage Minimaal 2 jaar 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gethermiseerd 

Herkomst 

Den Burg, Noord-Holland, Nederland.  

De boerderij ligt in de Wezenspyck polder op Texel. In 1961 is kaasboer Anton Witte is begonnen 

met het maken van de klassieke Texelse Boerenkaas. Later (1982) werd zijn assortiment uitgebreid 

met de beroemde Texelse schapenkaas.  

Smaak 

Door de altijd aanwezige zeewind op Texel is het gras droger en zilter. Dit geeft de melk en dus ook 

de kaas een licht animale smaak die in balans wordt gehouden door lichte zuur tonen. Door de 

lange rijping is de smaak erg vol en krachtig. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

TOMA PIETRA (OUDWIJKER) 
Dier Koe 

 

Familie Halfharde kaas 

Gewicht/vorm 1,5 kg/Wiel 

Affinage 6 weken tot 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gethermiseerd bij 65°C 

Herkomst 

Lopik, Utrecht, Nederland.  

Smaak 

Pietra (Pjeetra betekent steen) lijkt qua korst en zuivel op een bergkaas uit de Alpen. De geur van 
de korst doet denken aan bosgrond en vochtige kelder. Het zuivel in het hart van de kaas is stevig 
en licht kruimig. Vlak onder de korst is de kaas zachter en soepel. Door deze 2 structuren onstaat 
een mooie complexe smaak met zoet zuivel, zure room, botertonen en een lichte warme bitter. Het 
is aan te raden de korst mee te serveren maar niet mee te eten. 

Bijzonderheden 

Een Nederlandse kaas naar Italiaanse model.  

  



 

 

TOMME DE CHÈVRE AFFINÉE AU JURANÇON 
Dier Geit 

 

Familie Halfharde geitenkaas 

Gewicht/vorm 4,5 kg/Wiel 

Affinage 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Pyrénees-Atlantiques, Aquitaine, West Frankrijk.  

Smaak 

De eerste maanden rijpt deze kaas in vochtige kelders, waarna haar rossige korst om de 7 dagen 
gewassen wordt met de Jurançon (witte desertwijn uit de Ariege). Dit geeft de kaas een fruitige 
smaak die meer verfijnd wordt naarmate ze verder rijpt. De kaas is stevig en doch smeltend in de 
mond.  

Bijzonderheden 

 

  
 

 

  



 

 

TOME FRAÎCHE POUR ALIGOT 
Dier Koe 

 

Familie Verse kaas 

Gewicht/vorm 500 gr/Rechthoek 

Affinage N.v.t.  

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Cantal, Auvergne, Zuid-Oost Frankrijk. 

Smaak 

De Tome Fraîche pour Aligot is een verse koeienkaas zonder korst. Het zuivel is erg wit en compact. 

Af en toe heeft het kleine gaatjes. Zelden wordt deze kaas puur gegeten. Meestal wordt deze kaas 

gebruikt in het beroemde Aligot gerecht.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

TOMME GRISE SAVOYARDE 
Dier Koe 

 

Familie Halfharde kaas 

Gewicht/vorm 1,5 kg/Wiel 

Affinage 8 tot 10 weken 

Seizoen Herfst en winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Savoie, Rhône-Alpes, West Frankrijk. 

Smaak 

De naam Tomme de Savoie is een algemene term voor soortgelijke kazen die in de Savoie gemaakt 
worden. Er zijn net zoveel soorten Tomme de Savoie als dat er bergen in de Savoie zijn. Onze 
Tomme de Savoie wordt bereid van rauwe koemelk. De korst is stevig en heeft soms een rode 
schimmel op de korst. De paté is licht veerbaar en voorzien van kleine gaatjes.  
De kaas is van origine een magere kaas omdat de melk wordt afgeroomd. Van deze room maken ze 
boter. Door het afromen heeft de kaas een vetgehalte tussen de 20 en 40 procent. We rijpen de 
kaas gemiddeld nog anderhalve week bij ons in de kelder zodat de smaak krachtig wordt en de 
paté romig blijft.  
Een kleinere en hogere versie van de Tomme de Savoie is de Tomme de Thônes. Deze cylinder 
wordt gemaakt rondom de plaats Thônes in de Savoie. Ze wordt net iets droger afgewerkt en 
smaakt daardoor iets pittiger.  

Bijzonderheden:.  

Deze kaas heeft in tegenstelling tot haar subtiele melkachtige zuivel een bijzonder complexe 

variatie aan schimmels op de korst. 

 

  



 

 

TOME DE THÔNES 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 1 kg/Conisch 

Affinage Minimaal 6 weken 

Seizoen Zomer t/m winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Savoie, Rhône-Alpes, Oost-Frankrijk.  

Smaak 

De Tome de Thônes is een licht zure, weinig vette Tomme achtige kaas. De korst heeft een prettige 

mineralige natuurkorst die soms doet denken aan vochtige kelder.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

TOMETTE FRAICHE À LA SARIETTE 
Dier Geit 

 

Familie Verse geitenkaas 

Gewicht/vorm 100 gr/Schijf 

Affinage N.v.t. 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Hautes-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Zuid-Frankrijk.  

Smaak 

De Tomette Fraiche à la Sariette is een frisse melkachtige kaas met zacht vers zuivel. Het takje 

bonenkruid laat een subtiele kruidigheid achter in het zuivel.   

Bijzonderheden 

 

  



 

 

TOUT EN CRÈME DE-LA-CÔTE-D’OPALE 
Dier Koe 

 

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 200 gr/Schijf 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Noord Frankrijk.  

Smaak 

De Tout en Crème is een frisse ziltige witschimmelkaas die gemaakt wordt van verse rauwe 

koemelk. De kaas heeft een witte korst en stevig maar romig zuivel.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

TRIANGLE DE LA LOGE DES GARDES 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 140 gr/Driehoek 

Affinage 3 tot 4 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Rhône, Rhône-Alpes, Zuid-oost Frankrijk. 

Smaak 

De Triangle is een geitenkaas voor de liefhebber. De kaas heeft typische frisse zuren gecombineerd 

met een aangenaam bittertje. De kaas wordt op zeer kleine schaal geproduceerd. De streek staat 

bekend om zijn vulkanische gebergte. Dit zorgt ervoor dat de grassen en kruiden die in dit gebied 

groeien anders smaken. Voor de Triangle betekent dit dat hij veel aardse tonen heeft. Zo proef je 

bijvoorbeeld een hint van paddenstoel. De kaas is van zichzelf al vrij hoog op smaak, zowel in zout 

als in zuren, maar hoe loperiger de kaas wordt, hoe meer uitgesproken de smaak.   

Bijzonderheden 

 

  



 

 

TRICORNE 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 140 gr/Driehoek 

Affinage 2 tot 3 weken 

Seizoen Lente en zomer 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Vendée, Pays de la Loire, West Frankrijk 

Smaak 

De Tricorne is een driehoekig plat kaasje met een witte naturel korst. Soms heeft deze korst lichte 

vlekjes. Hoe meer het zuivel loopt, hoe sterker de smaak is.  

Het recept van deze kaas is een hele tijd terug verloren gegaan, mar is 20 jaar geleden opnieuw in 

productie genomen op kleine schaal.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

TRUFFE DU VENTADOUR 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 300 gr/Bol 

Affinage 4 tot 6 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Corrèze, Limousin, Zuid-west Frankrijk. 

De naam Truffe heeft niets te maken maar truffels, maar slaat op de vorm van de kaas. Deze kaas  

wordt gemaakt in Corrèze, waar zich ook de ruïne Ventadour bevindt. Dit deel van Frankrijk 

kenmerkt zicht door zijn groene vlaktes en ongerepte natuur. Bovendien leent het zich perfect voor 

het houden van vee. Dat is precies wat de geitenboer Fabrice ook dacht. Hij vernoemde zijn kazen 

naar de vorm en het nabijgelegen kasteel Ventadour. 

Smaak 

De kaas is stevig van structuur maar geven een heerlijk smeuïg mondgevoel. De Truffe heeft een 

donkere aslaag, maar is heerlijk mooi zacht van smaak. De geiten eten onder andere kruiden, dat 

proef je dan ook subtiel terug in de kaas.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

  

TUNNEL DE CHÈVRE AFFINÉ SUR BOIS 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 500 gr/Tunnel 

Affinage 3 weken 

Seizoen Gehele jaar verkrijgbaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Deux-Sèvres, Pitou-Charentes, Oost Frankrijk. 

Deze kaas is special ontworpen ter ere van de officiële opening van de Tunnel sous la Manche in 

1994. Dit is de tunnel die van Frankrijk naar Groot-Brittanië loopt. Hij werd gepresenteerd tijdens 

de lunch van Francois Mitterrand, de toenmalige president van Frankrijk, en koningin Elisabeth II 

van Groot-Brittanië.   

Smaak 

De Tunnel de Chèvre heeft zacht rul zuivel en heeft een sterke maar frisse smaak. Het korstje wordt 

handmatig bedekt met zout en as, om de kaas te beschermen tegen eventueel vocht.  

Bijzonderheden:  

Gehele jaar verkrijgbaar maar in de lente en zomer op haar best. 

 

 
  
  



 

 

TWENTSE HOOIKAAS 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 15 kg/Wiel 

Affinage Van 10 tot 14 maanden 

Seizoen herfst, winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Daarle, Overijssel, Nederland. 

De kaas wordt net over de grens in Duitsland gemaakt, maar wordt gerijpt in een oude bunker in 

Daarle.  

Smaak 

De Twentse hooikaas heeft een bergkaaskarakter. Dat wil zeggen dat hij een notige smaak en een 

compacte textuur heeft. Deze krijgt hij doordat de wrongel van de kaas hoger wordt verhit en 

daarna wordt gewassen met warm water. Daarna wordt hij ingesmeerd met Morge: een uniek 

mengsel van eigen bacteriën en zout water. Dit doen ze bijvoorbeeld ook bij een Gruyère.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De rijping van deze kaas vindt plaats in munitiebunkers. Hier is de luchtvuchtigheid perfect en 

heeft de kaas een constante temperatuur van 15 ̊C. 

 
  



 

 

TYNJETALER 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 12 kg/Wiel 

Affinage 2 tot 3 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Tynje, Friesland, Nederland. 

De kaas wordt gemaakt op kaasboerderij ‘De Gelder’. 

Smaak 

De Tynjetaler is romig en heeft een klein zoetje. Deze relatief jonge kaas heeft een licht pittige 

notige nasmaak. De Tynjetaler is een Hollandse kaas met een knipoog naar de Zwitserse Alpen. Hij 

heeft iets weg van een Emmentaler, maar dan smaakvoller.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

De boeren van kaasboerderij ‘De Gelder’ zijn prijswinnaars van de Beste Boerenkaas van 2007 en 

2009.  

 
 
  



 

 

VACHERIN DES BAUGES 
Dier Naam dier 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 1 kg/Wiel 

Affinage 4 weken 

Seizoen Einde herst t/m winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Haute-Savoie, Rhône- Alpes, Oost-Frankrijk.  

Smaak 

De Vacherin des Bauges wordt in kleine hoeveelheden geproduceerd. Zijn oorsprong ligt in de 

middeleeuwen. Het is een geperste kaas, maar nog steeds erg zacht. De kaas is omringt met de 

bast van een spar, net als een Vacherin Mont d’Or, om te voorkomen dat de kaas zich verspreid. 

Het zuivel heeft een zeer romige, gladde textuur. De kaas is mooi rond en heeft toetsen van hout. 

Hij kan zowel warm als ‘koud’ gegeten worden.  

Bijzonderheden 

 

 

 

  



 

 

VACHERIN MONT D’OR 
Dier Koe 

 

Familie Zachte kaas 

Gewicht/vorm 3 kg/Wiel 

Affinage 3 weken 

Seizoen Herfst en winter 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Doubs, Franche-Comté, Oost Frankrijk.  

Smaak 

De Fransen en de Zwitsers verschillen al jarenlang van mening over de oorsprong van deze typische 

winterkaas. Het is een kenmerkende loopkaas die alleen tussen oktober en maart gegeten en 

gemaakt mag worden. De boeren maken in de zomer Comté, maar omdat de koeien in de winter 

op stal gaan en daarom ander voedsel eten, maken ze er in de winter andere kaas van. Dat is de 

Mont d’Or. De kaas wordt omspannen met een bast van sparrehout dat in hars gedrenkt wordt. Dit 

geeft een rokerige smaak mee aan de kaas.   

Bijzonderheden 

 

 

  



 

 

VACHERIN FRIBOURGEOIS 
Dier Koe 

 

Familie Harde kaas 

Gewicht/vorm 7 kg/Wiel 

Affinage Minimaal 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Fribourg, Fribourg, West-Zwitserland.  

Smaak 

Oorspronkelijk werd de Vacherin Fribourgeois alleen gemaakt als de koeherders te weinig melk 

hadden om een heel wiel Gruyère te maken. Voor een Vacherin Fribourgeois is zo’n 80 liter melk 

nodig, voor een Gruyère heb je al snel 400 liter nodig. De Vacherin Fibrougeois is een pittige 

halfharde bergkaas met veel roodflora.  

Bijzonderheden 

 

  



 

 

VALENÇAY 
Dier Geit 

 

Familie Lactische geitenkaas 

Gewicht/vorm 300 gr/Afgeknotte pyramide 

Affinage 4 weken 

Seizoen Lente t/m herfst 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Cher, Centre, Midden- Frankrijk. Loire vallei. 

Al in de 19e eeuw werden de kazen van Valençay in de grotten gemaakt en vervoerd naar les 

Halles in Parijs. Daar was een enorme markt voor de kazen. De methode van maken is al jaren 

ongewijzigd.  

Volgens de legende heeft Napoleon uit ergernis, na een mislukte veldtocht in Egypte, de top van 

de pyramide afgeslagen. Sindsdien heeft de Valençay zijn huidige vorm. Onze Valençay wordt door 

dezelfde boerin gemaakt als de Selles-sur-Cher. 

Smaak 

De kaas wordt gezouten met een mengsel van zout en houtskool. Zijn dunne natuurkorst krijgt 

hierdoor een grijsblauwe kleur. De kaas heeft een fijne structuur; rul in het midden en romig onder 

de korst. Als de kaas rijper wordt kan hij aardig pittig worden.  

Bijzonderheden 

AOC-keurmerk sinds 1998. 

 
  



 

 

VIEUX BOULOGNE 
Dier Koe 

 

Familie Roodflora 

Gewicht/vorm 450 gr/Tegel 

Affinage 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, Noord Frankrijk. 

Smaak 

Deze kaas wordt gemaakt door twee broers op een kleine boerderij aan de kust bij Pas-de-Calais. 

Daar grazen de koeien van het zilte gras. Dit heeft invloed op de melk en laat een licht pittige toon 

achter in de kaas. Het zuivel van de Vieux Boulogne wordt stevig doordat de wrongel licht geperst 

wordt. Hierdoor krijgt de kaas een halfzachte paté. De korst wordt gewassen in pekel en vervolgens 

in bier.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 
  



 

 

WEESPERKAAS 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 9 kg/Wiel 

Affinage 6 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Weesp, Noord-Holland, Nederland 

Smaak:  
Harde kaas met wat kruimig zuivel en fris zure en pittige nasmaak. 

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

Wendela en Boy maken biologische Goudse kaas van de verse rauwe melk van de Montbeliarde 

koeien. De kaas is voorzien van een natuurkorst. 

  



 

 

WILDE WEIDE BELEGEN 
Dier Koe 

   

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 5 tot 7 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Zoeterwoude, Zuid-Holland, Nederland. 

De Wilde Weide wordt gemaakt op kaasboerderij Vierhuizen door familie van Leeuwen. Zij maken 

hun Wilde Weide belegen van rauwe biologische koemelk.  

Smaak 

Deze kaas heeft licht geel smeuïg zuivel. De melk komt van een kleine kudde koeien van 35 Red 

Holsteiner koeien. Je proeft werkelijk iets grassigs in de kaas, zodra de melk komt van dieren die 

buiten hebben gelopen. De familie van Leeuwen houdt zich aan de regels van het milieukeurmerk. 

Dat keurmerk zorgt ervoor dat het natuurreservaat waar de koeien grazen, blijft behouden.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

  



 

 

WITTE VAN ROTSELAAR / MERLIJN 
Dier Geit 

 

Familie Geitenkaas 

Gewicht/vorm 1,2 kg/Schijf 

Affinage Vanaf 6 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Rotselaar en Werchter, Vlaams-Brabant, België. 

Gemaakt door Guido de Snijder van Karditsel. Hij is tevens ontwerper van de beroemde 

rauwmelkse Florance. 

Smaak 

Kenmerkend voor de Witte van Rotselaar is zijn hagelwitte donzige korst. Hij heeft vast, maar zeer 
frisromig zuivel. Vlak onder de korst loopt het zuivel. Hij heeft een animaal karakter, zonder dat 
deze zich opdringt.  

Bijzonderheden 

De Witte van Rotselaar is een van de weinig zachte gepasteuriseerde geitenkazen die Kef in het 

assortiment heeft. Deze is dan ook geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

  



 

 

ZOLA BLU 
Dier Koe 

  

Familie Blauwschimmel 

Gewicht/vorm 7 kg/Wiel 

Affinage 4 tot 5 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Trento, Zuid-Tirol, Noord Italië. 

De melk van deze kaas komt van verschillende koeienrassen: Bruna Alpina, Rendena en Holstein. 

De koeien van Mario grazen zoveel mogelijk buiten, dit zorgt voor een onmiskenbaar goede melk.  

De kazen worden gerijpt in grotten op 700 meter hoogte waar de luchtvochtigheid hoog is en de 

temperatuur laag. Wanneer de kaas jong is, worden er met strootjes gaatjes in het zuivel geprikt 

zodat de blauwschimmel zich door toevoer van zuurstof goed kan ontwikkelen. 

Smaak 

De Zola Blu is een halfharde blauwe kaas met een lichtbruine korst. Het zuivel is grijzig blauw. Deze 

kaas is zacht en licht zoet. Voor een blauwschimmel is hij vrij mild. Wel heeft hij ziltig zuivel en een 

licht kruimige structuur.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is geschikt voor zwangere vrouwen. 

 

 

 

  



 

 

ZWALUWGEKWETTER 
Dier Koe 

    

Familie Witschimmel 

Gewicht/vorm 225 gr/Schijf 

Affinage 5 tot 8 weken 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Ja 

Herkomst 

Lievelde, Gelderland, Nederland. 

Gemaakt op de Eko-boerderij van Arink en Hermine Makkink.  

Smaak 

De Zwaluwgekwetter smaakt fris en heeft heel romig, soepel en smeuïg zuivel. Naarmate de kaas 

verder rijpt krijgt hij een stevigere nasmaak en loopt het zuivel verder uit. 

Zwaluwgekwetter is puur van smaak. Dat komt omdat ze al het voer zelf verbouwen. Hierdoor is 

het duidelijk wat de koeien te eten krijgen en daarmee welke melk ze geven. Daarbij wordt er al 

jaren antibioticavrij gewerkt. Door deze pure manier van werken kun je per seizoen wat verschil 

opmerken in de textuur en smaak van de kaas. De samenstelling van de melk wisselt namelijk op 

het moment dat de koeien van de stal weer naar buiten gaan of andersom. Vooral bij rauwmelkse 

kaas kun je dit goed proeven.  

Bijzonderheden 

Deze kaas is biologisch en vegetarisch gestremd.  
Deze camembert-achtige witschimmelkaas is van rauwe melk gemaakt. Dit kom je maar weinig 
tegen in Nederland. Dit komt omdat producenten wat huivering zijn voor de strenge regelgeving 
rond de productie van zachte rauwmelkse kaas.  

 

  



 

 

ZWALUW OVERJARIG 
Dier Koe 

    

Familie Hollandse kaas 

Gewicht/vorm 10 kg/Wiel 

Affinage 14 tot 24 maanden 

Seizoen Gehele jaar 

Rauwmelks Nee, gepasteuriseerd 

Herkomst 

Beemster, Noord-Holland, Nederland.  

Smaak 

De Zwaluw Overjarig heeft donker gelig zuivel met kleine kristallen. Deze kristallen zijn eiwitten die 

na verloop van tijd uitkristalliseren. Door de vegetarische stremming krijgt deze kaas een lekker 

pittige nasmaak. Hij wordt gemaakt van biologische, gepasteuriseerde melk.  

Bijzonderheden 

De Zwaluw Overjarig is biologisch, vegetarisch gestremd en geschikt voor zwangere vrouwen. 



 

 

 


