Boerenkaas

Cum Laude 2011
7 april 2011: die datum lijkt nog ver weg. Toch moet er deze
weken al voorwerk worden gedaan om te zorgen dat Boerenkaas
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1	Gekeurde kazen van Boerenkaas Cum Laude 2010
2	Keurmeesters keuren BoerenLeidse kaas met sleutels.
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Cum Laude 2011 het succes van voorgaande jaren kan evenaren,
maar liever nog kan overtreffen.
Lidia van Leeuwen, namens de Commissie Boerenkaas Cum Laude

D

e Milandhof in Zegveld is al gereserveerd; de locatie voor de keuring
en proeverij eveneens. Welke vips
gaan we deze keer uitnodigen? Er moeten
lijsten worden gemaakt met namen van
mogelijke keurmeesters, proevers en
helpers.
We zijn erg blij te horen dat de meeste sponsoren van vorig jaar nu al enthousiast hebben toegezegd dit evenement opnieuw
financieel te willen ondersteunen. Temeer
een bevestiging dat er met Boerenkaas Cum
Laude de afgelopen twee jaar een goed professioneel en promotioneel feest is neergezet. Wat dus navolging verdient. Maar uiteraard niet zonder er nieuwe elementen aan
toe te voegen en alle details nauwkeurig
door te lopen op zoek naar verbeteringen.

Plek voor boerderijzuivel
Er wordt bij het schrijven van dit artikel nog
gesleuteld aan het reglement 2011. Er zal in
beschreven worden hoe de technische keuring en de proeverij tot een eindoordeel zullen leiden. Nieuw in het reglement zal zeker
een beschrijving zijn over het beoordelen
van boerderijzuivelproducten. Ja, dat leest u
goed: ook bijvoorbeeld yoghurt, boter,
kwark, maar ook kaas van gepasteuriseerde
melk zal een plek krijgen in het concept van
Boerenkaas Cum Laude 2011.
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De organisatie beseft dat het van groot
belang is dat het reglement goed doordacht
wordt opgesteld. Zodra de definitieve versie
klaar is, zal het gepubliceerd worden op de
website www.boerenkaas.nl. We streven
naar eind december. Houd dus de digitale
nieuwsbrief in de gaten.

Aanmelding
Een goede organisatie en enthousiaste sponsoren, dat is natuurlijk al prachtig. Maar u
zult begrijpen dat het allerbelangrijkste element voor het welslagen van Boerenkaas
Cum Laude 2011 aanmelding van voldoende
deelnemende producten is. Eind december
zal bij alle leden van de Bond van BoerderijZuivelbereiders de brief met aanmeldingsformulier in de bus vallen. We vertrouwen erop
dat er snel en veel zal worden ingeschreven,
zodat het weer een mooie competitie in veel
verschillende categorieën kan worden. Evenals vorig jaar zullen er ook nu per categorie
minimaal vijf deelnemers moeten zijn om er
een categorieprijs aan te kunnen verbinden.
We hopen met meer categorieën meer sponsors aan een categorie te kunnen verbinden.
Dus bij deze alvast de oproep om vooral niet
te schromen uw product aan te melden.
Noteer alvast in uw nieuwe agenda de
datum 7 april 2011, want u moet er natuurlijk bij zijn!

