Cum Laude:
wees erbij
7 april 2011: al genoteerd in uw agenda? Want ook u moet er bij
zijn. Uiteraard samen met uw kaas en/of zuivelproduct. Iedere

Hoofdsponsors
De hoofdsponsors van vorig jaar, te weten
CSK, C. van ’t Riet en De Samenwerking,
hebbenopnieuw hun ondersteuning aan
Boerenkaas Cum Laude toegezegd. Stichting
KB heeft zich dit jaar hierbij aangesloten.
Ook willen we natuurlijk de namen van de sub
sponsors noemen: Rabobank Groene Hart
Noord en Oost en Woerden, Centraal
Promotiepunt en Het Kaasmerk. Een geweldige
steun in de rug en een bevestiging dat Boeren
kaas Cum Laude als een waardevol sector
evenement wordt beschouwd.

inzender kan als winnaar op het podium komen. Wie thuisblijft,
kan zomaar het moment van zijn of haar leven missen.
Lidia van leeuwen, namens de commissie Boerenkaas cum laude

T

ot nu toe missen we helaas nog een
aantal inschrijvingen van vaste deelnemers. We hopen dat er nog aanmeldingen binnenkomen. Het kan toch niet
zo zijn dat u deze spannende en aansprekende competitie aan uw neus voorbij laat gaan?
Om u alsnog de kans te geven om mee te
doen, stellen we de inschrijving wat langer
open: tot een week na de verschijning van
deze Zelfkazer. We willen vooral een dringende oproep doen aan alle makers van
Boerengeitenkaas, Boerenschapenkaas en
Boerenkruidenkaas. Deze specialiteiten verdienen een eigen categorieprijs, maar dan
moeten er minstens vijf deelnemers zijn.

Categorieën
Dit jaar is er voor het eerst de mogelijkheid
om ook uw Boerderijzuivelproduct te laten
testen op smaak. Als u voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van het keurmerk
Echte Boerderijzuivel, bent u gerechtigd om
voor de nieuwe categorie ‘Boerderijzuivelproduct’ in te schrijven. In het geval er voor
één product (bijvoorbeeld yoghurt, boter,
kwark) vijf of meer inschrijvingen zijn, dan
gaan we zelfs een prijs per product uitreiken.
De zuivelproducten worden niet technisch
gekeurd, maar zullen alleen meedoen aan
de proeverij. Ook is er de nieuwe categorie
‘Boerderijkaas’. Bereiders van Goudse kaas
die gebruik maken van een pasteur om de
kaasmelk te thermiseren of te pasteuriseren
kunnen zich hiervoor inschrijven. In de categorie ‘Bijzondere kaassoorten’ worden kazen
ingeschreven die onderscheidend en/of
innovatiefzijn. Deze kazen worden niet
technisch gekeurd; de smaakdeskundigen
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zullen de winnaar van deze categorie kiezen.
In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat op
het door u ontvangen aanmeldingsformulier,
is er aan deze categorie geen leeftijdslimiet
verbonden.

Vip-jury
Op 7 april zal zich weer een verrassend
panel aan u presenteren. Voor de meesten
van u zullen het vijf zeer bekende gezichten
zijn die zich serieus gaan bezighouden met
het beoordelen van de vijf finalekazen. Na
optelling van hun cijfers bij de resultaten
van de keuring en proeverij zal de uiteindelijke winnaar van Boerenkaas Cum Laude
2011 op het podium worden gehuldigd.

1
1 De winnaars van vorig jaar.
2	Wie mag dit jaar de Gouden
Kaasplak in ontvangst nemen?

Aanleveren op 31 maart
Half maart zullen de deelnemers schriftelijk
nadere informatie en een deelnamenummer(s)
ontvangen. Bij aanlevering van de kaas op
31 maart bij De Producent in Gouda zal de
organisatie aan de deelnemers in de Boerenkaascategorieën vragen om een kopie van de
fosfatase-uitslag 2010 te overleggen en een
handtekening te zetten onder een verklaring
(eventueel bij volmacht) dat de aangeleverde
Boerenkaas voldoet aan de voorwaarden
zoals vermeld in het GTS-dossier.
Het reglement voor deelname en uitvoering
kunt u vinden op de website www.boerenkaas.nl onder de knop ‘Pers/bedrijven’.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u
contactopnemen met Lidia van Leeuwen,
tel. 06 48 07 54 20 of e-mail L.vleeuwen@
boerenkaas.nl.’ We wensen alle deelnemers
heel veel succes!
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