dichtbij

17 oktober 2012

CKR_1416_25

~

_

Besteboeren kazen uit

de buurt

r-

'/

./

Bedachtzaam kauwt een
in de categorie baby
keurmeester op een piepGoudse.
klein stukje kaas, die zij
Geitenkaasboerderij
zojuist uit de voorliggen=
Mooi Mekkerland'uit
Stolwijk wint alle prijzen
de kaas heeft
geboord.Iets nesterig',
in de categorie geitenkamompelt ze, waarop haar
zen-met 92 punten. Maar
collega's, eveneens zorgda's niet zo moeilijk,
vuldig proevend,
want zij zijn in de wijde'
instemmend knikken.
omgeving het enige boeWat deze conclusie prerenbedrijf dat op grotere'
cies betekent blijft voor
schaal geitenkaas produ_ceert. 'Maar het resultaat
buitenstaanders volstrekt
onduidelijk, maar daaris er niet minder om', .
mee wordthet puntental
aldus een opgetogen geiwel bepaald. Plaats van .
tenhouder.
handeling is een zijzaal
Aan het einde van de
van Cultureel Centrum
Kaasboerderij Speksnijder uit Lekkerkerk scoorde
avond kerèn alle deelneDe Zwaan in Berkenwougemiddeld het hoogst.
mersmethun
de waar de Bond van
certificaten en
Boerderijzuivelbereiders
(wissel)bekers tevreden
haar jaarlijkse keuring
kazen wordt ondermeer
als gevolg dat de
terug naar hun boerdec
voor zelfkazende boeren
gelet op uiterlijke vorm,
gescoorde puntentallen
rijen in de
uit de Krimpenerwaard
structuur, smaak en geur.
heel dicht bij elkaar ligKrimpenerwaard, in de
organiseert. 's Middags
'Die laatste twee elemengen, variërend tussen 84
wetenschap dat hun aandoen de keurmeesters in - 'ten wegen het zwaarst
pak bij het maken van
en 94 punten.
alle rust hun werk. Onder
mee bij de bepaling van
Gemiddeld scoort kaasboerenkaas van eigen erf
-boerderij Speksnijder uit
hen kaasháiidelaar Jan
de einduitslag' , licht een
niet verkeerd is. De Bond
van den Broek, een autojurylid toe. In het algeLekkerkerk het hoogst.
van Boerderijzuivelbereiriteit op dit gebied, die al
meen worden alle
ders heeft opnieuw
Hun jonge kaas komt
50jaar kaaskeuringen
ingezonden babykaasjes
met 94 punten als beste
bevestigd dat deze boeverricht. 'sAvonds komen
(productiedatum tussen
uitde bus en met hun
ren en boerinnen zonder
de 18inzenders bijeen
10en 16september),
belegen kaas eindigen zij uitzondering een kwaliom het resultaat van hun
jonge kazen (bereid tusachter boer Van der Bas
teitsproduct leveren.
Sem van der Laan
inspanningen te vernesen 16-07en 04-08) en
(93 punten) uit Oudermen en deze met elkaar
belegen boerenkazen (rij- kerk aan den Ilssel als
BERKENWOUDE
tweede. Van der Bas wint
te bespreken onder het
pend vanaf de tweede
genot van een drankje en
helft van mei) goed
met 92 punten eveneens
-dat spreekt voor zichbeoordeeld. 'Slechte kwaeen stukje kaas.
liteit hebben we niet
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