De Kaasmakerij is
de beste
De Kaasmakerij in Almere is op 25 maart gekozen
tot ‘Nederlands Beste Boerenkaasspecialist 2014’.
“We doen gewoon waar we goed in zijn.”
tekst: henk ten have – foto: leo Koomen

D

e titel ‘Nederlands Beste Boeren
kaasspecialist’ is felbegeerd. Elke
twee jaar worden winkeliers, nadat
ze het kwaliteitscertificaat voor foodspeciali
teitenwinkels hebben behaald, opgeroepen
zich aan te melden voor deze verkiezing.
Ook collega’s of leveranciers kunnen gecerti
ficeerde winkels voordragen. Aan de hand
van vragenlijsten en foto’s wordt door drie
juryleden een voorselectie gemaakt en op
basis hiervan worden de vijf finalisten
bepaald.
De vijf finalisten van 2014 waren (op alfa
betische volgorde van plaatsnaam):
• De Kaasmakerij in Almere
• Kaashandel De Weypoort in Barendrecht
• Kaashandel De Brink in Deventer

• Kaas & Meer in Goirle
• ’t Zuivelhoekje in Wageningen
Alle finalisten zijn tussen 17 februari en
15 maart bezocht en beoordeeld door een
onafhankelijke jury. Deze jury bestaat uit
een vakjurylid (dit jaar Marga Mooren), de
vorige winnaar en een consumentenjurylid.
Op 25 maart vond in Burgers’ Zoo in Arn
hem de spannende ontknoping van de wed
strijd plaats. Nadat de finalisten aan de zaal
waren voorgesteld, werd onthuld welke
winkelzich een jaar lang ‘Nederlands Beste
Boerenkaasspecialist’ mag noemen en naar
huis zou gaan met een trofee. Dat was, net
als in 2008, De Kaasmakerij in Almere. Voor
De Kaasmakerij was het dit keer zelfs dubbel
feest, want deze kaasspeciaalzaak werd ook

uitgeroepen tot ‘Nederlands Beste Buiten
landse Kaasspecialist 2014’.
De Kaasmakerij wordt gerund door Ardaan
de Groot, dochter Deirdre (samen op de foto)
en vaste medewerkster Monica. “We doen
gewoon waar we goed in zijn”, zegt Deirdre
in een reactie op het behalen van de prijzen.
Volgens de vakjury is Ardaan de Groot zeer
enthousiast, heeft hij vakkundig personeel,
een uitgebreid boerenkaasassortiment en
vertelt hij enthousiast over de makers van
de kaas. De consumentenjury zegt onder
meer dat klanten bijzonder prettig en vak
bekwaam worden geholpen, er een prima
sfeer in de winkel heerst en alle zintuigen
worden geprikkeld om iets te proeven of te
kopen.
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