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Stroomversnelling
De familie Boogaerdt uit Stolwijk won
afgelopen jaar Boerenkaas Cum Laude.

Hoe gaat het met jullie, een
jaar na het winnen Boerenkaas Cum Laude?
Willy Boogaerdt: ‘Goed! Wij zijn per
1 oktober biologisch geworden, we
maken dus vanaf dit jaar biologische kaas.
Voor Boerenkaas Cum Laude 2012 wisten
we eigenlijk niet of we kaas zouden blijven

Cum Laude

Cum Laude, de landelijke keuring van de lekkerste Boerenkaas
en andere boerderijzuivelproducten, zorgt elk jaar voor veel
promotie. En het aantal deelnemers neemt toe.

maken, het is meer mijn hobby en met
biologisch neem je meer risico. Na het
winnen van de Boerenkaas Cum Laude
en vanwege de interesse van onze dochter
Margreet om het bedrijf op termijn over te
nemen, hebben we besloten om kaas te
blijven maken. Ook hebben we meegedaan aan de biologische open dag, dat
hadden we anders later gedaan. Het
heeft de zaken dus in een stroomversnelling gebracht.’

Wat hebben jullie ervan
gemerkt?
‘Veel. We zoeken zelf niet zo de belangstelling op, maar de mensen kwamen ons
opzoeken. Een film van de boerderij, een
artikel in Delicious, de burgemeester
kwam op bezoek met de lokale pers,
Euroflex bood aan om een gratis etiket
te ontwerpen, en winkels wilden onze
kazen verkopen. Helaas hadden we niet
veel kaas, dus hebben we er niet veel
gebruik van kunnen maken qua afzet.’

Doen jullie dit jaar weer mee?
‘Natuurlijk, waarom niet? Iedereen kan
winnen, groot of klein, dat blijkt wel.
We hebben nu meer kaas thuis gehouden, dus mochten we weer in de prijzen
vallen, dan hebben we ook de kaas!’

Marijke Booij, namens de commissie Cum Laude

H

et jaar is begonnen met een
naamsverandering. De Goudse
Boerenkaas is nog steeds de grootste categorie, maar omdat de laatste jaren de
categorieën ‘Echte Boerderijzuivel’ en ‘Kaas
met een verhaal’ dusdanig gegroeid zijn,
dekt Boerenkaas Cum Laude niet meer de
lading van het evenement. Daarom vanaf nu
Cum Laude, met als belangrijkste prijs de
Gouden Kaasplak voor de lekkerste
Boerenkaas.

25 jaar lekkerste Boerenkaas
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdagmiddag 14 maart, aansluitend aan de
jaarvergadering van de Bond van BoerderijZuivelbereiders. U kunt uitkijken naar een
extra feestelijke middag, want het is de
25ste landelijke verkiezing in de boerenkaas en -zuivelsector. Dit jaar is er geen
vip-jury op het podium, maar heeft de
commissie een leuke verrassing voor u in
petto, waarbij alvast verklapt kan worden
dat er gelachen gaat worden. Voorafgaand
aan de prijsuitreiking wordt alle ingezonden
Boerenkaas en Kaas van de boerderij op
11 maart technisch gekeurd. Dit geldt niet
voor de ‘Kaas met een verhaal’ en de inzendingen in de categorie ‘Echte Boerderijzuivel’.
Op 12 maart buigen culinaire proevers,
bestaande uit topkoks, vinologen, kaasspecialisten en culinaire journalisten, zich over
alle deelnemende producten. Deze groep
kenners beoordelen puur de geur en smaak
van de producten.

Diversiteit aan producten
Bij voldoende aanmeldingen mogen we ons
verheugen op vele categorieprijzen. Een
categorieprijs wordt uitgereikt vanaf vijf
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aanmeldingen. Voor de indelingen in de
verschillende categorieën verwijzen we
naar het aanmeldingsformulier en het
reglement voor deelname; beide vindt u
op de website www.boerderijzuivel.nl op
de speciale pagina’s voor bedrijven, onder
het kopje ‘Cum Laude 2013’. Voor deelname in categorie Boerenkaas is een ondertekende verklaring van echtheid verplicht
die garandeert dat de boerenkaas bereid is
uit melk die geen warmtebehandeling
heeft ondergaan.

Ten slotte
Heeft u zich per ongeluk vergeten aan
te melden? De aanmelding is officieel
gesloten. Neem contact op met Lidia van
Leeuwen (l.vleeuwen@boerenkaas.nl) om
te bespreken wat nog mogelijk is.

De top drie van vorig jaar met
de kaasmeisjes.

