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VOORWOORD

Beemster van ’t mes Graskaas is er weer! Dat kan u niet zijn
ontgaan. Wat de eerste asperges zijn voor de groenteman
en het eerste vaatje haring is voor de visboer, zo leven wij
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als kaashandel toe naar Graskaas. Maar voordat het zover

Door Lizzy van Greuningen

is, is het feest op de boerderij, de koeien mogen naar buiten!
Meestal is dat zo half april. De boeren maken er graag een
sport van om als eerste de koeien buiten te laten ‘dansen’.
Het gemiddelde ligt bij Beemsterkoeien op 180 dagen (6
maanden) per jaar. Een prachtige prestatie, aangezien het
vereiste voor weidegang op 120 dagen ligt.

Convenant Weidegang

Met Beemster van't Mes Graskaas

Voor een buitenstaander lijkt het eenvoudig, gewoon vroeg
in het voorjaar de koeien naar buiten laten. Maar het echt
toepassen van goede weidegang, dus de koeien ruim 6
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maanden buiten smakelijk vers gras te laten eten, vergt
vakmanschap, zo heb ik inmiddels wel geleerd van de boeren
en kaasmakers van Beemster van ’t mes!
Het belangrijkste wat nodig is, is een mooi opgedroogde
huiskavel, zodat de melkkoeien de bodem niet vertrappen.
Daarnaast kunnen de koeien niet elke dag op hetzelfde stukje

Op de boerderij

Diana Willig & Gerrit van Tunen aan het woord
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Met Boerenpracht Graskaas

Henk en Geke vertellen over hun boerderij

land blijven staan, want dan raakt het gras op. Bovendien wil
de melkveehouder ook ’s winters, wanneer de koeien op stal
staan, gras voeren, in de vorm van gedroogd kuilgras of hooi.
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Lekker spelletje!
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Kaas - ei salade

Een goede planning is dus essentieel!
Gelukkig is er bij de boeren die melk leveren voor Beemster
van ’t mes jarenlange ervaring in het beweiden. En zo kunt u

Pure Jersey kwartetset

Met Pure Jersey

weer heerlijk genieten van de koeien in de wei en Beemster
van ’t mes Graskaas. Vraag er naar bij uw kaasspecialist!

Lizzy van Greuningen
Kaasfanaat en vakidioot
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Win een kinder
tuingereedschapset
Boer'n Trots winactie
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Dit magazine is mede mogelijk gemaakt door
Vandersterre THE CHEESE FAMILY FROM HOLLAND en
uw kaasspecialist.
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EDITORIAL

WIJ WILLEN

WEIDEGANG!
Dat is de boodschap die de ondertekenaars van Het Convenant Weidegang samen uitdragen. Een
samenwerking van verschillende partijen met maar 1 doel: de koeien, die horen buiten. Weidende
koeien kenmerken het Nederlandse landschap. Zij maken de melkveehouderij zichtbaar. Daarnaast
levert het een bijdrage aan het natuurlijke graasgedrag van de koe.
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Al jaren daalde het aantal melkveehouderijen dat aan weidegang doet. De Duurzame Zuivelketen zet zich in voor het behoud van
weidegang. Middels Het Weidegang Convenant wil de Duurzame Zuivelketen de zuivelsector toekomstbestendig en verantwoord
maken. Het Weidegang Convenant geeft een impuls aan weidegang om deze trend te keren en met succes. Hiervoor zijn verschillende
stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen, zoals weidepremie. Na 6 jaar is Weidegang weer terug op het oude niveau en passen
zelfs meer boeren dan voor het convenant een vorm van Weidegang toe. Een prachtige resultaat!

ONDERTEKENAARS:

NIEUWE WEIDERS:

Het Convenant Weidegang is in 2012 in het leven geroepen.
In december 2017 waren er totaal 82 ondertekenaars. Iedere
ondertekenaar zet zich actief in om weidegang te stimuleren.
De ondertekenaars zijn zeer uiteenlopende bedrijven en
instellingen, zoals: NGO’s, supermarkten, onderzoeks- en
onderwijsinstellingen, zuivelverwerkers en veevoerleveranciers.

Een ander initiatief binnen de duurzame zuivelketen, is het
begeleidingstraject Nieuwe Weiders. In dit traject begeleiden
speciale weidecoaches melkveehouders die willen omschakelen
naar weiden. Melkveehouders die het traject volgen, krijgen twee
seizoenen lang begeleiding, tips en ondersteuning om weiden
zo goed mogelijk in te passen in hun melkveebedrijf. Mooie
initiatieven die wij als kaasspecialisten een warm hart toedragen.
Bron: www.duurzamezuivelketen.nl

WAT IS
WEIDEGANG?
Weidegang houdt in dat de koeien naar buiten kunnen zodra de weersomstandigheden dit
toelaten: minimaal 120 dagen per jaar en 6 uur per dag. Van het eerste verse gras wat de
koeien in de lente eten, geven de koeien de melk die wordt gebruikt voor graskaas.
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WRAP GO

RECEPT

to

...met beemster van't mes GRASKAAS
Ingrediënten voor 2 Wraps:
• 100 gram Beemster van ’t mes
Graskaas (geraspt)
• 150 gram gerookte kipfilet
• 1 Elstar appel
• 1 limoen
• ½ eetrijpe avocado
• 3 el munt
• 125 gram zure room
• 1 el mayonaise
• 1 bosui
• 1 sjalotje
• 5 bospenen (optioneel)
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Snijd de gerookte kip in reepjes en rasp de kaas.
Snijd de appel doormidden, verwijder het klokhuis
en snijd de appel in kleine blokjes. Snipper de ui,
was en rasp de wortel en snij de bosui in ringetjes.
Voeg alles in een kom bij elkaar en roer er
mayonaise en zure room door. Breng op smaak
met peper, zout en wat fijngesneden munt. Snijd de
avocado open, lepel het vruchtvlees eruit en snijd
in repen.
Besprenkel met limoensap, zodat de avocado
niet verkleurd. Verwarm de tortilla’s zoals op de
verpakking staat, beleg met de kipsalade en de
avocado en rol op. Heerlijk!
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Op de boerderij
Diana Willig & gerrit van tunen Aan het woord

NAMEN Diana Willig & Gerrit van Tunen LEEFTIJD 23 & 26 jaar WOONPLAATS
DIANA Katwoude WOONPLAATS GERRIT Heemskerk BEROEP DIANA Agrarisch
Bedrijfsadviseur, maakt zelf yoghurt en verkoopt dit op de boerderij van haar ouders
OPLEIDING DIANA Agrarische bedrijfskunde BEROEP GERRIT Melkveehouder samen
met zijn ouders in het familiebedrijf OPLEIDING GERRIT HBO Werktuigbouwkunde
Diana en Gerrit zijn allebei opgegroeid tussen de koeien en mede daardoor erg begaan met het
boerenbedrijf. Daarnaast zitten zij in het Jongeren College van Cono Kaasmakers, de kaasmakers van
Beemster van ’t mes. Sinds 2001 mag Cono Kaasmakers zich officieel Hofleverancier noemen. Dit is een
enorme eer, omdat alleen bedrijven die 100 jaar bestaan én een uitstekende staat van dienst hebben,
hiervoor in aanmerking komen.

HET JONGEREN
COLLEGE VAN
CONO KAASMAKERS
HEEFT EEN
KLANKBORD
FUNCTIE RICHTING
BESTUUR EN
COMMISSARISSEN
EN IS EEN
KWEEKVIJVER VOOR
JONGE LEDEN MET
BESTUURSTALENT.

8

HOE ZIJN JULLIE IN HET BOERDERIJLEVEN
TERECHT GEKOMEN?
Diana: ‘’Ik ben het boerenbedrijf ingerold door mijn ouders.
Mijn ouders hebben een boerderij en ik heb sinds kort ook mijn
eigen bedrijfje op de boerderij door zelf yoghurt te maken en dit
te verkopen in een automaat aan de weg.’’
Gerrit: ‘’‘Ik ben samen met mijn ouders en broertje, eigenaar
van een boerderij en verdeeld over twee locaties hebben we
ongeveer 110 koeien. Eén van die locaties hebben we vijf jaar
geleden gekocht en daar zijn we begonnen met alleen kalfjes.
Deze kon ik natuurlijk makkelijk voeren naast mijn opleiding.
Maar de kalfjes werden koeien en begonnen zelf te kalveren dus
toen werd het naast het afstuderen natuurlijk erg druk. Daarom
heb ik de keuze gemaakt om na het behalen van mijn studie,
fulltime op het bedrijf te gaan werken.’’

EN DIANA JIJ MAAKT ZELF YOGHURT, KAN JE
DAAR MEER OVER VERTELLEN?
Diana: ‘’Voorheen werkte ik vijf dagen als Agrarisch
Bedrijfsadviseur en ik heb er een tijdje geleden voor gekozen om
daar een dagje minder te werken. Op mijn vrije dag maak ik
dus de yoghurt en dat is zo’n succes dat ik soms zelfs nog tijd te
kort kom om alles op één dag te maken. Op zaterdag verkoop
ik de producten in het boerderijwinkeltje en doordeweeks wordt
de yoghurt en Beemsterkaas verkocht vanuit de automaat langs
de weg.’’

DIANA

GERRIT
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HOE KWAMEN JULLIE BIJ HET JONGEREN COLLEGE
VAN DE KAASMAKERIJ TERECHT?

HOE KOMEN DE IDEEËN VAN HET JONGEREN
COLLEGE BIJ CONO TERECHT?

‘Onze ouders leveren al sinds jaar en dag de melk van onze
koeien aan Cono Kaasmakers. Omdat wij allebei actief zijn in
het bedrijf van onze ouders, zijn wij door onze voorgangers
uit het Jongeren College van Cono Kaasmakers benaderd om
hieraan deel te nemen’, aldus Diana.

Eigenlijk is er altijd iemand vanuit de Raad van Bestuur, Raad
van Commissarissen en de directie van Cono aanwezig bij
de vergadering. Met hen overleggen we onze ideeën, wat zij
weer meenemen in het maken van hun plannen.

WAT DOET HET JONGEREN COLLEGE?
Diana: ‘’Heel kort gezegd zijn we een klankbordgroep.
Het Jongeren College vergadert een aantal keer per jaar
over onderwerpen die door de Raad van Bestuur van Cono
Kaasmakers worden aangedragen.

Gerrit: ‘’De Raad van Bestuur vraagt onze mening en zijn
benieuwd hoe wij tegen bepaalde ideeën aankijken, maar
wij kunnen natuurlijk ook zelf onderwerpen en nieuwe ideeën
inbrengen.’’ Diana: ‘’Daarnaast is het Jongeren College voor
jongeren een unieke kans om te kijken wat het bestuursleven
inhoudt. De jeugd is tenslotte de toekomst en Cono vindt het
interressant om belangrijke onderwerpen bij de jongeren te
peilen. Onze taak is om advies te geven. Het Jongeren College
heeft geen besluitvormingsrecht.’’

HOEVEEL MENSEN ZITTEN ER IN HET JONGEREN
COLLEGE EN HOE LANG ZITTEN JULLIE ER AL IN?
Diana: ‘’In totaal zitten we met twaalf mensen in het Jongeren

EVEN EEN ANDER ONDERWERP, HEBBEN JULLIE
EEN FAVORIETE KOE OP DE BOERDERIJ?
Gerrit: ‘’Er zijn altijd wel een aantal koeien in de stal die
aanhankelijker zijn. En de kalfjes waarmee je naar de keuring
gaat, daar krijg je ook een goede band mee. Tijdens deze
keuring worden de kalfjes beoordeeld op hun uiterlijk, bouw en
lopen. In aanloop naar de keuring, ben je al een aantal weken
bezig om het kalfje hierop voor te bereiden. Hierdoor merk je
dat de kalfjes je gaan herkennen en echt aanhankelijk worden,
dat is erg leuk om te zien!’’

EN DAN ZIJN WE OOK BENIEUWD NAAR JULLIE
FAVORIETE KAAS?
Gerrit: ‘’Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik lust geen
kaas. Misschien heb ik dit wel overgenomen van mijn moeder,
zij lust namelijk ook geen kaas. Ondanks dat ik geen kaas
lust, drink ik wel melk. En de lekkerste melk is natuurlijk de melk
‘direct’ uit de koe!’’
Diana: ‘Mijn favoriete kaas is kaas met Fenegriek.’’

College. Ik zit er nu voor mijn laatste jaar in. Je mag namelijk
maximaal vier jaar aan het Jongeren College deelnemen, met
een maximale leeftijd van dertig jaar.

Gerrit: ‘’Ik zit nu voor het tweede jaar in het Jongeren College.
Vroeger ben ik al een keer gevraagd, maar was ik nog te druk
met mijn studie. Toen Cono mij twee jaar geleden weer vroeg,
vond ik het onwijs leuk en heb ik direct ja gezegd!’’

WAT MAAKT HET JONGEREN COLLEGE
INTERESSANT?
‘Onlangs hebben we zelf de Dierenbescherming uitgenodigd
voor een bijeenkomst. Zij vertelden meer over het Beter Leven
Keurmerk en wat de plannen met het Keurmerk zijn. Dit is altijd
wel interessant’, aldus Gerrit. ‘Daarnaast is het ook altijd leuk
om te horen welke marketingcampagnes er worden opgesteld
voor Beemster kaas!’ vult Diana aan.
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’’DAARNAAST IS
HET JONGEREN
COLLEGE VOOR
JONGEREN EEN
UNIEKE KANS OM
TE KIJKEN WAT HET
BESTUURSLEVEN
INHOUDT.’’

De pure smaak van Bioweide vindt zijn
oorsprong in het dorpje Rouveen in het
prachtige rivierengebied van Overijssel.
Bioweide wordt gemaakt met respect voor
natuur, milieu en dier. De kaas wordt volgens
biologische principes bereid met Hollandse,
biologische melk met weidegang garantie.
Het hele assortiment van Bioweide is niet
alleen biologisch, maar ook vegetarisch.

Proef Bioweide,
& je proeft de natuur!
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LUNCHSALADE
...met boerenpracht GRASKAAS
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Ingrediënten voor 4 personen:
Salade
• 300 gram Boerenpracht Graskaas
• 400 gram pasta vlinders
• 1 grote, of 2 kleinere broccoli stronken
• 1 rode paprika
Garnering
• 30 gram geroosterde zonnebloempitten
Dressing
• 100 gram mayonaise
• 1 theelepel Dijon mosterd
• 1 eetlepel appel azijn
• 2 eetlepels olijfolie Extra Vierge
• 1 eetlepel Honing
• Peper en zout

Kook de pastavlinders volgens de
aanwijzingen op de verpakking en kook
de broccoli gaar (naar wens). Laat dit
afkoelen. Snijd de rode paprika in reepjes
en snijd de kaas in blokjes.
Maak een dressing van mayonaise, mosterd, azijn, olijfolie
en honing. Breng op smaak met peper en zout.
Doe de pastavlinders, broccoli, rode paprika en kaas bij
elkaar in een kom en meng goed. Sprenkel de dressing over
de salade en mix nogmaals.
Garneer met de geroosterde zonnebloempitten en
smullen maar!
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Kennis maken met...
Henk en GEKE

NAAM Henk en Geke van Gelder LEEFTIJD 51 & 44 jaar EIGENAAR Jersey boerderij
in het Overijsselse Dalfsen WORDEN BLIJ VAN De koeien (voor het eerst) weer in de wei!
FAVORIETE KAAS Hoeven we niet uit te leggen toch… MOTTO: Voak be j te bange

Afgelopen 4 mei was de prachtige boerderij van Geke
en Henk van Gelder uit het Overijsselse Dalfsen het
toneel voor de eerste Pure Jersey Open Boerderijdag.
Een gezellig evenement waar voor jong en oud van
alles te doen was: van kaas proeven, tosti’s eten tot
knuffelen met kalfjes en koe melken. We kijken terug
op een geslaagde dag!
HOE IS HET ALLEMAAL BEGONNEN?
De boerderij van Henk en Geke is een bezienswaardigheid in
Dalfsen. De monumentale boerderij stamt uit 1857 en is eigendom
van de familie van Dedem van landgoed Den Aalshorst. De opa
en oma van Henk zijn de boerderij in 1930 gaan pachten van de
familie. Sinds 2010 pachten Henk en Geke als de derde generatie
de boerderij. Een boerderij zonder Jersey koeien.

HENK EN GEKE VERTELLEN GRAAG
HOE HET ALLEMAAL BEGON…
‘In 2010 lazen we een artikel over de Jersey koe en dat liet ons niet
meer los. Nadat we ons verder in het ras hadden verdiept zijn we
gestart met 5 koeien. Daarover waren we zo enthousiast dat het al
snel naar meer smaakte, want met 5 Jerseys tussen 100 Holstein
koeien kun je ook nog niet goed oordelen vond Henk, dus hebben
we nog eens 30 Jerseykoeien opgenomen. Toen kwam een
periode van veel wikken en wegen, want was het wel verstandig
om 3 generaties Holstein om te zetten naar volledig Jersey? Toch
hebben we besloten het avontuur aan te gaan. In 2015 bestond
onze hele veestapel uit Jerseys’, aldus Geke.

'EEN KOE
DIE JE WILT
KNUFFELEN'

WAT IS ER ZO BIJZONDER AAN JERSEY?
‘De Jersey koe is een echt oerras. Dat de koe raszuiver is, is te
danken aan het jarenlange invoerverbod wat er was op de Jersey
koe. Het uiterlijk van de koe is bijzonder. Naast de opvallende
bruine vacht, harige oortjes en witte snuit, is de koe een stuk kleiner
dan de ‘gewone’ Hollandse Holstein-Friesian koe. Een koe die je
wilt knuffelen! Maar dat is niet het enige wat de koe bijzonder
maakt. Een Jersey is een bijzonder mooi dier met een lief karakter,
dat past zo goed bij ons. Het type dier past ook goed bij ons
bedrijf. Het ras past zich snel aan aan de omgeving en heeft goede
gezondheidskenmerken. De Jersey koe geeft ook andere melk. De
melk van de Jersey koe bevat van nature 20% meer proteïne, heeft
meer vet en meer vitamines, calcium en omega 3 dan de melk
van de ‘gewone’ Hollandse koe. Hierdoor ontstond ook de wens
om dit meer bekendheid te geven. Mensen bewust maken van de
gezonde eigenschappen van deze melk. Daarom zijn we gestart
met de melktap en sinds vorig jaar maken we ook ons eigen softijs.’

EN KAAS…
‘Ja zeker, ook nu de kaas. Hoe gaaf is dat. We hebben sinds
afgelopen maand een automaat met Pure Jersey kaas. Wij snijden
de kaas vers af en verpakken de kaas vacuum voor in onze
automaat.
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ADVERTORIAL

GRATIS

*

KWARTET SET
BIJ AANKOOP VAN EEN STUK
PURE JERSEY KAAS

*VRAAG UW KAASSPECIALIST NAAR DE
BESCHIKBAARHEID. VOOR DEZE ACTIE GELDT: OP=OP!

WWW.PUREJERSEYKAAS.NL
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KAAS-EI SALADE
...Met pure jersey

Ingrediënten voor 4 personen:
• 100 gram Pure Jersey in blokjes
• ½ bosje bieslook, kleingesneden
• 4 eetlepels crème fraîche
• 2 eetlepels mayonaise
• 2 eetlepels mosterd
• Snufje zout en peper
• 4 eieren, hardgekookt en fijngeprakt
• 1 mooi bol/brood

Kook de eieren (hardgekookt) en prak deze fijn. Snijd
ondertussen de bieslook in kleine stukjes.
Meng in een kom de crème fraîche met de mayonaise, de
bieslook en de mosterd. Breng op smaak met zout en peper.
Schep voorzichtig de eieren en de kaas door het mengsel.
Beleg het broodje met eiersalade en geniet er van!

Eerste hulp bij...

EEN GOED GEKOOKT EI
ZACHT EI

HALFZACHT EI

HARD EI

KLEIN 2 MINUTEN
MIDDEL 3 MINUTEN
GROOT 4 MINUTEN

KLEIN 4 MINUTEN
MIDDEL 5 MINUTEN
GROOT 6 MINUTEN

KLEIN 7 MINUTEN
MIDDEL 8 MINUTEN
GROOT 9 MINUTEN

We gaan er van uit dat je je eitjes pas in het water legt wanneer het kookt. Heb je een heel vers ei
of een ei dat direct uit de koelkast komt? Reken dan 1 minuut extra bij het aantal minuten.
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TIP:
BARSTEN JE EIEREN
TIJDENS HET KOKEN?
STROOI SNEL WAT
ZOUT IN DE PAN.
DIT VOORKOMT DAT ZE
LEEGLOPEN TERWIJL
ZE NOG ZACHT ZIJN!
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NAAM Tom van den Berg en Julia Woudstra LEEFTIJD 31 & 29 jaar EIGENAREN
Homminga’s Fijne Winkeltje in Harlingen TOM IS GEK VAN Pure Jersey Romig Belegen
JULIA IS GEK VAN Boer’n Trots Klaver Pikant, heerlijk die combinatie van zoet en hartig!
MOTTO Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd! We staan voor een open, gezellige
sfeer in de winkel. Er is altijd ruimte voor een grapje.
Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat Tom en Julia de kaasen delicatessenwinkel ‘Homminga’s Fijne Winkeltje’ overnamen
van Hedwig Homminga en Aant Politiek. De winkel in Harlingen
kent een lange historie. Het bedrijf is in 1931 opgericht door
de opa en oma van Hedwig. Destijds was het een papkokerij,
later gingen ze langs de deuren met melk, yoghurt en boter
en openden ze een kaaswinkeltje. Toen de winkel in 2016
aan Tom en Julia werd verkocht kwam er een einde aan het
familiebedrijf Homminga.

wanneer we ze vervolgens terug zien komen voor de kaas!’
Julia werkte al zo’n jaar of 6 in de winkel als zaterdaghulp.
‘Toen Hedwig en Aant mij vroegen om de winkel over te nemen
hoefde ik hier niet lang over na te denken. Ik kom uit een
ondernemersgezin, dus het ondernemen zit wel in mijn bloed’,
aldus Julia. Ook Tom hoefde niet lang na te denken. ‘Met mijn
nautische achtergrond was de stap naar kaas wel een grote,
maar ik heb niet lang getwijfeld. De kennis die ik had opgedaan
kon ik ook doorvertalen naar de winkel’, geeft Tom aan.

Waar de winkel vroeger enkel wat kaas en zuivel verkocht, is de
winkel inmiddels uitgegroeid tot een kaas- en delicatessenzaak.
Naast een uitgebreid assortiment kaas uit binnen- en buitenland
worden er ook dagelijks vers gebrande noten, tal van vleeswaren,
paté, tapas, wijnen en een breed scala aan salades verkocht.
En in december gaan er natuurlijk mooie kerstpakketten, als
warme broodjes over de toonbank.

MISSIE

Over broodjes gesproken, ook deze verkopen Tom en Julia. Een
enorm succes, want hiermee spreken zij ook het jongere publiek
aan die even snel tussen het werken door een broodje komen
halen. ‘Ze proeven echt het verschil. Het mooiste vinden wij het

‘Onze missie? Uiteraard de klant tevreden naar huis laten gaan.
Al willen we ook wel echt die beleving meegeven. We laten
ze altijd weer wat nieuws proeven. Zo leuk als mensen eens
met een ander stukje kaas naar huis gaan! Nog leuker is het
als ze er voor terugkomen. In het voorjaar hebben we zelfs
voor het eerst een proeverij georganiseerd. In samenwerking
met een horecagelegenheid in Harlingen, hebben we tijdens
die proeverij, heerlijke kaas-wijn combinaties laten proeven’.
Zelfs Piet Paulusma kwam even proeven (en het weer voorspellen
natuurlijk).

DE WINKEL IN
HARLINGEN KENT EEN LANGE HISTORIE.
HET BEDRIJF IS IN 1931 OPGERICHT
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Proeverij
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DE POPULAIRSTE KAAS VAN HARLINGEN?

GRASKAAS

‘Uiteraard verkopen we Beemster van ’t mes. Vooral de Belegen
is altijd erg in trek. Wist je trouwens dat Homminga’s Fijne
Winkeltje als eerste in Friesland Beemsterkaas verkocht. Onze
klantenkring reikt dan ook tot ver buiten Harlingen. Daarnaast
hebben we uiteraard ook veel toeristen. Sommigen zien we
jaarlijks weer terug. Vaak weten ze niet dat ze kaas ook mee
kunnen nemen naar huis in hun koffer. Naast Beemster zijn
ook Pure Jersey en Boer’n Trots kaas populair. Leuk ook om de
mensen de achtergrond achter onze kazen te vertellen. Het zijn
zulke mooie verhalen.’

‘Graskaas? Nou en of! De start van een nieuw seizoen. We
brengen de winkel maar wat graag in graskaassfeer. Ook hier
is het leuk om meer uit te leggen over wat Graskaas nu precies
is. We krijgen vaak in de winter al vraag naar Graskaas. Kom
naar onze winkel, proef en beleef!

Wist je dat...
Homminga’s Fijne Winkeltje
als eerste in Friesland,
Beemsterkaas verkocht.
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CIABATTA GEGRILDE

GROENTEN
...met Beemster van 't mes graskaas

24

Ingrediënten voor 1 ciabatta:
• 100 gram Beemster van ’t mes
graskaas in plakjes
• 1 ciabatta brood
• ½ courgette
• ½ aubergine
• ½ paprika
• 1 sjalotje
• 1 teentje knoflook
• 3 el olijfolie
• 2 el olijfolie extra vierge
• 1 el balsamico azijn
• Zout en peper

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed de bakplaat met
bakpapier.
Was alle groenten en snijd ze in gelijke stukken. Duw de knoflookteentjes
plat met een mes, op het aanrecht. Zo geven ze meer smaak. Leg de
groenten met knoflook op de bakplaat. Sprenkel olijfolie erover en roer
door elkaar. Voeg naar smaak, peper en zout toe.
Rooster de groenten ca. 35 minuten in de voorverwarmde oven. Meng
ondertussen de olijfolie Extra Vierge met de balsamico azijn en breng op
smaak met zout en peper. Haal de groenten uit de oven en besprenkel
met de dressing. Beleg het broodje met de groente en kaas.
Een gezonde lunch, eet smakelijk!
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ADVERTORIAL

BOER’N

TROTS
DE ACTIE LOOPT NOG TOT 14 JUNI

DOE MEE

& WIN!

EEN KINDER
TUINGEREEDSCHAPSET *

* BIJ AANKOOP VAN BOER’N TROTS
VRAAG NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN

Volgende keer in dit magazine...
AAN HET WOORD...

Johan Bosma

TIJD VOOR...

HEERLIJKE

Stamppot recepten
Colofon
Uitgave Vandersterre THE CHEESE FAMILY FROM HOLLAND
Adres Duitslandweg 9-11, 2411 NT Bodegraven
Redactie Lizzy van Greuningen
Vormgeving Willemijn van de Burgt.
Uw suggesties, op- en aanmerkingen, of redactionele bijdrage
kunt u versturen naar ons postadres t.a.v. Lizzy van Greuningen.
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WE
can make our

CHEESE
READY for YOuR

HOLIDAY
Wij kunnen onze kazen vacuüm voor u verpakken!

