Kazen van boeren die met liefde aan hun
product werken zijn onze favoriet. Zoals
Maas en Gea Merkens-Hamoen van de
Brienenshof in Cothen en zuivelboerderij
Den Eelder. Relatief kleinschalige
bedrijven, met eigen koeien en
zuivelproductie in eigen beheer. Maar ook
de bekende kazen zoals Rotterdams oude,
boeren Stolwijker en old Amsterdam.

Friesland
Noord Holland

Terschellinger, Oosterend

Old Amsterdam

Utrecht
Oudwijker, Cothen
Utrechtse boerenkaas, Cothen
Urechtse geitenkaas, Cothen
Blauwklaver, Kamerik
Bierkaas de Leckere, Utrecht
Oude Grachtkaas, Utrecht
Romero kaas, IJsselstein
Reypenaer, Woerden
Le Petit Doruvael, Montfoort
Boeren rucola kaas, Lopik

Drenthe
Lady’s blue, Nooitgedacht

Overijssel
Boer'n trots kaas, Deurningen
Bioweide kaas, Rouveen
Brandnetelkaas, Rouveen
Nagelkaas, Rouveen

Zuid Holland
Boeren Stolwijker, Bodegraven
Jerseykaas, Ouddorp
Delfts blauw, Delft
Rotterdamse oude, Bodegraven
Leidse kanter, Leiden
Sophie bio geitenkaas, Ouddorp

Gelderland
Kernhem, Ede
IJgenwijz, Achterberg

Brabant
Den Eelder zuivel, Well
Geitenkaas met aardappelschil, Gilze en Rijen

Biologische Lady's blue
Art.nr. 151010

IJgenwijz kaas
Art.nr. 1107

Lady's Blue werd al
eens uitgeroepen tot
de lekkerste kaas
van Nederland. De
kaas is verrassend krachtig en robuust.
De kaas komt van het biologische
bedrijf "De Kruidenwei" van Ger en
Ayla. Deze boerderij telt ongeveer 150
melkgeiten. De rijke begroeiing
waaraan De Kruidenwei zijn naam
dankt staat garant voor heerlijk,
smaakvolle melk. De kazen worden met
de hand gemaakt uit pure, rauwe melk.

Een kaas van 1/3 koe-, 1/3 geitenen 1/3 schapenmelk. Deze kaas is
een bijzonder product met een
geheel eigen karakteristieke
smaak. IJgenwijZ wordt op
ambachtelijke wijze geproduceerd.
Zijn herkomst is kaasboerderij van
Gerrit Boonzaaijer in Achterberg in
de Gelderse
Vallei.

Boer'n trots pompoenpit
Art.nr. 792

Overijssel

Boer'n trots kazen zijn
gekarameliseerde kazen met een
unieke smaak. De smaak van deze
kaas is een beetje nootachtig.

Boer'n trots klaver
Art.nr. 775
Uit Twente van het landgoed
Kaamps komt deze boeren kaas.
Het is de trots van boer Herbert
want deze kaas heeft namelijk de
Super Gold Award gewonnen op
de World Cheese Awards. Deze
kaas heeft een unieke, pikante,
iets zoete
smaak.

Kernhem
Art.nr. 1046
Van origine een Nederlandse kaas,
ontwikkeld door het Nederlands
Instituut voor Zuivelonderzoek in
Ede. Kernhem is een roodbacterie
kaas die wordt gemaakt van
gepasteuriseerde koemelk. De kaas
heeft een halfharde korst en heeft
qua vorm wat weg van een Port
Salut maar haar smaak is pittiger.

Boer 'n Trots, bospaddenstoelen
Art.nr. 793
De toevoeging van grove stukjes
champignons, eekhoorntjesbrood,
ringboleet, kastanje en bieslook
geeft deze kaas een unieke smaak.
Doet het vast goed op een winters
kaasplankje.

Nagelkaas uit Rouveen
Art.nr. 1045

Bioweide
Art.nr. 774

De oorsprong van deze oer-Hollandse specialiteit ligt
in Friesland. Friese kazen stonden vroeger niet
bekend om hun hoogwaardige smaak en kwaliteit,
tot de VOC kruidnagel meenam. Het huwelijk tussen
de minder vette kaas en het kruidige, aromatische
karakter van de kruidnagel bleek een doorslaand
succes. De
hedendaagse variant is
ook verrijkt met komijn
voor een meer complete
smaakbeleving .

Bioweide wordt gemaakt bij Rouveen,
een kleine specialiteiten kaasmakerij,
welke is aangesloten bij de Duurzame
Zuivelketen. De kaas wordt bereid
volgens 3 bioweide garanties; 100%
biologische,100% Hollandse melk en
100% weidegang. De koeien staan minimaal 120 dagen per
jaar 6 uur per dag buiten in de wei. Op deze weide worden
geen bestrijdingsmiddelen gebruikt waardoor er ook klaver
en bloemen groeien die de koeien eten. Hierdoor krijgt de
kaas een nog romiger en vollere smaak.

Brandnetel kaas uit Rouveen
Art.nr. 1041

Boer'n trots geitenkaas fenegriek
Art.nr. 778

Al klinkt het gevaarlijk, brandnetel is een verfijnde
smaakmaker en heeft bovendien een zuiverende
werking en stimuleert vochtafdrijving. De combinatie
met de intens romige Hollandse kaas is een
regelrechte voltreffer. Deze brandnetelkaas heeft een
aangenaam toegankelijk karakter met licht
kruidige nuances.

Ook van landgoed Kaamps komt deze geitenkaas met een
nootachtige smaak en een zoete ondertoon. Deze
geitenkaas is, na bereiding, gewassen met karamel wat de
kaas de iets zoete smaak geeft.

Geitenkaas met aardappelschil
Art.nr. 969

Zuivel van den Eelder:
Familiebedrijf den Eelder is al sinds 1990 een
boerderij en zuivelmakerij in één. Ze gebruiken
alleen natuurlijke ingrediënten en bereiden al hun
zuivel op ambachtelijke wijze op eigen boerderij.
Hoeveel verschil dat maakt blijkt wel uit het feit
dat hun boter, yoghurt en boeren karnemelk al
eens werden betiteld tot de lekkerste van
Nederland.

Zuid Holland
Boeren stolwijker, oud
Art.nr. 1052
Deze oude boerenkaas van het
merk Juweel, is erg pikant van
smaak. Stolwijker komt
oorspronkelijk uit de
Krimpenerwaard.

Aan de basis van de unieke milde smaak van Arina ligt de
beste geitenmelk die er te vinden is. Eerste klasse melk
is afkomstig van boerderijen uit het zuiden van het land.
Hier hebben de witte geiten volop leefruimte en krijgen ze
het hele jaar door een uitgebalanceerde voeding.
Juist hierdoor is de melk ongekend romig van karakter: een
perfecte basis voor hoogwaardige kaas. Aan deze
bijzondere variant zijn krokante
stukjes aardappelschil
toegevoegd die de kaas een
verrassende en smaakvolle bite
geven. Een unieke
smaakbeleving!

Delfts blauw
Art.nr. 919

Rotterdamse oude
Art.nr. 1087

Volvette, half harde boerenkaas, met
de kenmerkende rijke en romige
smaak, die minimaal 8 tot 10 weken
heeft gerijpt. Deze Hollandse
blauwschimmel is een kaas die op
ambachtelijke wijze gemaakt wordt
en waarin de boer zijn complete ziel
en zaligheid legt.

Bereid met 100% weidemelk van
koeien die grazen op de ziltige
kleibodem waar vroeger de zee
stroomde. De bodem en het gras
zorgen voor extra romigheid en
smaak. De kaas die wij in ons
assortiment hebben heeft 36 weken
gerijpt.

Leidse kanter belegen
Art.nr. 991
Leidse kazen kenmerken zich door het feit dat het
komijnekazen zijn. Ook kun je ze herkennen aan hun
vorm; van boven een ronde vorm
en van onder haaks. De kaas
heeft een vrij laag vochtgehalte
wat het zuivel weer een drogere
structuur geeft dan de Goudse
kazen.

Sophie bio geitenkaas
Art.nr. 770

Noord Holland
Old Amsterdam
Art.nr 1056
Wie kent deze kaas niet? Old Amsterdam is een
gerijpte kaas met een volle pikante smaak, die hoort bij
een oude kaas. Het unieke recept zorgt voor deze
perfecte smaak en ook voor het minder droge en zoute
zuivel. Dit onderscheidt Old Amsterdam van andere
pittige oude kazen. Toen ze begonnen als kaasmakers
lieten ze de kazen midden in Amsterdam rijpen, in een
pand aan de Lijnbaansgracht. Vandaar de naam
Old Amsterdam.

Deze heerlijke zachte Hollandse geitenkaas wordt
gemaakt van 100% biologische geitenmelk.
De Provençaalse kruiden geven deze kaas een
evenwichtige smaak. Sophie
wordt “met zorg” bereid op
zorgboerderij "De Mekkerstee" in
Ouddorp.

Utrecht
Oudwijker
Art.nr. 858
Deze Oudwijker is een Italiaanse Toma maar gemaakt
in Cothen. Het heeft de typisch verweerde uiterlijk van
een bergkaas uit de Alpen. De poederig droge korst is
licht oranjebruin van kleur met een witgrijze waas van
schimmel. De geur doet sterk denken aan gras,
ammoniak, paddenstoelen en karamel. De zuivel is
relatief droog en hard tegen
het brokkelige aan. Daarin
lijkt de kaas meer op een
belegen Nederlandse
boerenkaas.

Blauwklaver uit Kamerik
Art.nr. 1089
Romige blauwschimmel bedekt
met een laagje as. Type
Rochebaron.

Boeren rucola kaas
Art.nr. 1068
Een echte Hollandse boerenkaas met toevoeging van
roquette sla, balsamico,
zongedroogde tomaat en olijfolie.
Daardoor krijgt deze kaas zijn
specifieke smaak met een Italiaans
tintje. Deze kaas wordt gemaakt
door de Familie Vos uit Lopik.

Le Petit Doruvael
Art.nr. 1009

Romero kaas
Art.nr. 1038

Midden in het Groene Hart ligt de boerderij van de
familie Vlooswijk. Van oudsher is dit grasrijke gebied
de bakermat van de beste boerenkazen. Vanuit deze
traditie ontwikkelden zij een
bijzondere gewassen korstkaas.
Romig van structuur en vol
aromatisch van smaak Een
mooie kaas om mee te werken in
de keuken.

Deze uit IJsselstein afkomstige boerenkaas heeft zes
maanden gerijpt in rozemarijn. Dit geeft de kaas een
pikante smaak. Past uitstekend bij een droge sherry of
een zoete dessertwijn.

Cothense boerenkaas
Meerdere art. nrs.

Utrechtse bierkaas
Art.nr. 1106

Onze Utrechtse boeren– en geitenkazen halen
we van de kaasboerderij de Brienenshof uit
Cothen. Geproduceerd
volgens ambachtelijk proces.

Deze romige trappisten-achtige kaas is
ontwikkeld samen met Brouwerij "De Leckere"
en verrijkt met Paulus Abdij
bier wat een mooie
biersmaak oplevert. Vandaar
goed te combineren met een
lekker abdijbiertje.

Reypenaer
Art. nr. 1056, 1066, 957

Oude gracht kaas
Art.nr. 1105

Natuurgerijpte oude kaas. Min. 1 jaar gerijpt in
traditioneel kaaspakhuis.
Herkomst: Woerden

Een echte Utrechter is de Oude Gracht kaas.
De melk voor deze prachtkaas wordt geleverd
door boeren rondom Utrecht
en de kaas wordt gemaakt
in de kaasfabriek van de
Graafstroom.

Terschellinger belegen kaas
Art. nr. 15001
Gemaakt door kaasmakerij `De Terschellinger'. Een biologisch kaasfabriekje gesitueerd in
Oosterend, het meest Oostelijke dorpje van Terschelling. Jan-Willem Zeilstra is de kaasmaker
van deze kaas. Het kaasmakers vak heeft hij nog op de ouderwetse manier in de praktijk geleerd.
De Terschellinger kaas is 50+, vegetarisch, biologisch en heel puur. Dat wil zeggen dat er geen
andere producten aan de kaas zijn toegevoegd dan die strikt noodzakelijk zijn. Ook wordt gebruikt
gemaakt van vegetarisch stremsel. De belegen kaas is 6 maanden gerijpt.

Maandelijks versturen wij van onze zuivelafdeling informatie over nieuwe producten,
seizoensproducten en aanbiedingen. Wil je deze ook ontvangen meld je dan aan via de
website www.driessenfood.nl. Heb je andere vragen of ben je op zoek naar een bepaald
product? Neem dan contact op met Dennis Bosschaert, onze zuivelspecialist.

Vragen over onze zuivel?
Bel op 030 307 0005
Of stuur een mail d.bosschaert@driessenfood.nl

Driessen Food, Bunnik, Utrecht, Tilburg
T +31(0) 30 307 0000, info@driessenfood.nl, www.driessenfood.nl

