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Nieuwe keuring
komt eraan
Op 26 maart vindt weer de Nationale Boerenkaaskeuring plaats,
nu in een nieuwe opzet: Boerenkaas Cum Laude. Hierbij ligt de
nadruk op de lekkere smaak van de kaas.
Lidia van Leeuwen en Ben Weijers, namens commissie kwaliteitsprijs Boerenkaas

1	Vorig jaar werd voor de laatste
keer de Jan den Besten Trofee
uitgereikt.
2	Naast de beste Goudse Boerenkaas worden in Zegveld ook de
winnaars van de andere kaassoorten bekendgemaakt.
3	Een vip-jury kiest op 26 maart
de allerbeste Goudse Boerenkaas.
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n de afgelopen twintig jaar zijn bijna
tweeduizend kazen gekeurd, waarbij
de kwaliteit steeds beter werd. Vaak was
het moeilijk om de allerbeste te selecteren.
Vanaf dit jaar worden de kazen eerst
geproefd door teams van professionele
fijnproevers. De lekkerste kazen worden
vervolgens door technische keurmeesters
gekeurd. Hieruit komt een selectie van de
twintig lekkerste Goudse Boerenkazen die
het predicaat Cum Laude krijgen, evenals
de lekkerste kaas van de andere soorten.
Deze proeverij zal plaatsvinden op de
kaasboerderij van familie Hoogerwaard
in de Krimpenerwaard.
Van de lekkerste Goudse Boerenkazen zal
een vip- jury op 26 maart in De Milandhof
in Zegveld de allerbeste kiezen. De bereider
van deze kaas krijgt de Cum Laude-trofee.

keur heeft uitgesproken. De favoriet kan
dus heel goed uw kaas zijn.

Kaas insturen

Velen van u hebben zich al aangemeld.
Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan
heeft u tot uiterlijk 15 februari nog de tijd.
Voor een deelnameformulier kunt u contact
opnemen met Ben Weijers, tel. 06-43986423
of e-mail: benweijers@kaasenzuiveladvies.nl.
Na aanmelding ontvangt u de code die op
uw kaas aangebracht moet worden en
informatie over het aanleveren van de
kaas.

U mag één kaas insturen van de hoofd
productie van uw bedrijf. Daarnaast mag
u een kaas insturen in de categorie
‘bijzondere kaas’. Als u kaas levert aan
een Nederlandse kaashandelaar of coöperatie,
dan mag die ook een kaas van u insturen.
De productieperiode voor de Goudse
Boerenkazen en de Boeren Leidse kazen is
het gehele jaar 2008. Van de andere kaassoorten is de productieperiode van 1 januari
2008 tot 1 maart 2009.
U krijgt vooraf geen informatie over welke
kazen de favorieten zijn. Dit blijft geheim
totdat op 26 maart de vip- jury zijn voor-
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Spanning
Verschillende onderdelen van de Nationale
Boerenkaaskeuring zijn veranderd, maar de
spanning in de zaal op 26 maart vlak voor
de bekendmaking van de beste kaas zal
weer even groot zijn als in de afgelopen
jaren, want iedereen kan de winnende kaas
gemaakt hebben.
De commissie Kwaliteitsprijs Boerenkaas
verwacht dat u weer in groten getale naar
de bekendmaking en trofee-uitreiking komt.
Omdat ook de trofeeën aan de winnaars van
de andere kaassoorten worden uitgereikt,
zal het extra druk zijn in de zaal. Hier
houden we rekening mee, dus komt allen.

Aanmelden

