Vijf sterren voor
de beste kaas
De verkiezing van de lekkerste Boerenkaas van Nederland
nadert met rasse schreden. Krijgt uw kaas de vijfsterrenstatus
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Boerenkaas Cum Laude?
Lidia van Leeuwen, namens de commissie boerenkaas cum laude

O

p 18 maart om 14.00 uur precies
gaan de deuren van De Polderzaal
in Gasterij De Milandhof in Zegveld
open. De stoelen staan gericht naar een
podium, waar een prachtige sortering
Boerenkazen ligt te pronken. Met op de
voorgrond de trofeeën. De Boerenkaasmakers lopen gespannen naar een mooi
plekje in de zaal. Ook de sponsoren en een
groot aantal genodigden willen deze tweede
editie van de Boerenkaas Cum Laude niet
missen. Wie heeft de lekkerste Boerenkaas
gemaakt? Niemand weet het nog. De vipjury zal het laatste woord hebben. Zelfs de
vips zijn nerveus, wetende dat dit een hele
lekkere, maar vooral verantwoordelijke taak
is die op hun schouders ligt. De gezichten van
enkele vips komen wel heel erg bekend voor.
Waar kennen we ze van? Zijn dat niet...?

melde bedrijven zullen eind februari een
brief met informatie en deelnamenummer
ontvangen. Hopelijk worden er ook voldoende
rauwmelkse geiten-, schapen-, en kruidenkazen aangemeld (minimaal vijf per categorie) om voor die categorieën ook een winnaar in het zonnetje te kunnen zetten op
18 maart. In de categorie Bijzondere Kaas
kunnen ook niet-rauwmelkse kazen deel
nemen.
De organisatie zal ervoor zorgdragen dat de
kazen op de juiste temperatuur aangeboden
worden bij de technische keuring op
15 maart en de proeverij op 16 maart.
Wij verwachten alle deelnemers op
18 maart in de zaal, want hoe jammer zou
het zijn als de winnaar niet aanwezig blijkt
te zijn? Dat mag u toch niet gebeuren?!

Rapport

Mocht u het nog niet genoteerd hebben
in uw agenda:
•	11 maart van 9.00 tot 12.00 uur kaas
aanleveren bij De Producent in Gouda.
•	18 maart van 14.00 tot 16.00 uur feestelijke bekendmaking van de winnaar
Boerenkaas Cum Laude 2010.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt
u contact opnemen met Lidia van Leeuwen,
telefoon 06 48075420, e-mail
L.vleeuwen@boerenkaas.nl

De keuze welke kaas ingestuurd gaat
worden, heeft u waarschijnlijk al gemaakt.
Vergewis u ervan dat de bereidingsdatum
en gewicht conform de reglementen zijn.
En ook dat ‘Boerenkaas’ duidelijk aantoonbaar is. Een voorname en alom gewenste
verandering met de eerste editie Boerenkaas
Cum Laude is dat deze keer álle kazen een
rapport krijgen van de technische keuring.

Aanmelden
U heeft zich toch wel aangemeld? Zo niet,
doe dat dan nu meteen, want na 20 februari
is de inschrijving écht gesloten. Alle aange-

Om te noteren
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1	Ook vorig jaar beoordeelden
smaakdeskundigen de kazen.
2 Proeven én ruiken.
3	De eerste editie van Boerenkaas
Cum Laude was een succes.
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De commissie Boerenkaas Cum Laude wenst
alle deelnemers heel veel succes!
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