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gerookte amandelen

roomkaas 
met tahoon cress

crumble 
van oude kaas

gedroogd fruit

gebakken mosterd

gemarineerde druiven

vijg-amandelbrood

KAAS
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Ossekop | 40400655
Romige witflora van volle koemelk van boer Spierings uit Oss. 
Ossekop is een zeer romige meskleverige kaas die redelijk snel 
na de productie gegeten kan worden

Grietje uit Ouddorp | 40403380
Deze heerlijke zachte Hollandse geitenkaas wordt gemaakt 
van 100% biologische geitenmelk. Grietje wordt “met zorg” 
bereid op zorgboerderij "De Mekkerstee" in Ouddorp.

 
Ma Double Dutch² 50+ | 40405120
Heerlijke creatie van de kaasmakers van Meester Affineurs 
uit het Gelderse Rhenen. Een Hollandse variant op de Franse 
Morbier alleen dan  van 2 verschillende melksoorten.
‘n smaakvolle kaas met ‘t zacht romige van de MRIJ koe en 
het fris (met een heel licht zuurtje) van de Saanen geit).

Le Petit Doruvael | 40496437
Een van de weinige roodkorst kazen die ons land rijk is, 
afkomstig van de boerderij van de familie Vlooswijk uit 
Montfoort. Deze kaas is smeuïg en zacht van smaak, vroeger 
rauwmelks tegenwoordig gepasteuriseerd maar daardoor 
zeker niet minder bijzonder. Doruvael is een afkorting van, 
DOor Ruilverkaveling VAn ELders.

Schapenkaas bio oud Vreugderijk| 40403230
De Vreugdehoeve is een biologische melkschapenboerderij 
prachtig gelegen net buiten Zwolle in de Vreugderijkerwaard 
waar Marianne van Assen zeer bijzondere kazen maakt. De 
Vreugderijker is een smaakvolle, oude schapenkaas die een 
jaar ambachtelijk op de boerderij heeft gerijpt.

Boeren Goudse Oplegkaas | 40452377
In Rijpwetering staat Hoeve Waterrijk op een 70 ha groot 
eiland te midden van de Kagerplassen.
Hier maken Marije en Hugo van der Poel de enige echte 
Boeren Goudse oplegkaas. Alleen de rauwe koemelk van  
april t/m november wordt gebruikt voor deze kaas, die nog in 
houten vaten zijn vorm krijgt en na minimaal 2 jaar rijping op 
planken (opleg) een unieke smaak heeft ontwikkeld.

Oudwijker Colosso | 40403160
De Colosso is een stoere, grote blauwschimmel kaas van de 
exquise melk van de ruige maar aanbiddelijke waterbuffel. 
Buffelmelk bevat veel meer vet en eiwit dan koemelk. 
Daardoor rijpt de kaas totaal anders. En dat maakt deze 
blauwschimmel kaas zo prachtig met een geraffineerde en 
complexe smaak. Prachtige kaas van de kaasmakers van 
Oudwijker uit Lopikerkapel



HIER 
HEBBEN WE 
KAAS VAN 
GEGETEN

Nederland is een land van kaaskoppen. Bij ons 
wordt meer dan 890 miljoen kilo kaas per jaar 

geproduceerd en daarmee zijn we de vier na 
grootste kaasproducent ter wereld. Driekwart 

van deze productie is voor de export en dan met 
name voor onze oosterburen. We hebben wat 

kaasweetjes op een rij gezet.

au lait cru: Franse 
term voor rauwe, niet 

gepasteuriseerde melk

LACTOSE IS MELKSUIKER; DEZE WORDT TIJDENS DE RIJPING VAN KAAS DOOR MELKZUURBACTERIËN 
OMGEZET IN MELKZUUR EN ZORGT VOOR SMAAK EN HOUDBAARHEID VAN DE KAAS

BIJ HARDE KAZEN ZOALS GOUDSE, BOEREN EN GRUYÈRE, 
PARMEZAAN IS DE LACTOSE NIET OF NAUWELIJKS MEER AANWEZIG

Gemiddeld wordt er 
in Nederland zo’n  
19 KILO KAAS 
PER PERSOON 

PER JAAR 
gegeten. 

De Grieken staan op 
1 met ruim 27 kilo!

VERSE KAAS
KAAS ZONDER RIJPING

OUDE KAAS
MINIMAAL 10 MAANDEN

OVERJARIGE KAAS
MINIMAAL 12 MAANDEN

JONGE KAAS
MINIMAAL 4 WEKEN

JONG BELEGEN KAAS
MINIMAAL 2 MAANDEN

BELEGEN KAAS
MINIMAAL 4 MAANDEN

EXTRA BELEGEN KAAS
MINIMAAL 7 MAANDEN

30+?

DIT BETEKENT DAT 
HET PERCENTAGE VET 
AANGEDUID WORDT PER 
100 GRAM DROGE STOF 
(NIET PER 100 GRAM KAAS). 

Bijvoorbeeld voor 60% roombrie (die 
voor 50% uit droge stof bestaat) is het 
werkelijke vetgehalte dus maar 30%.

Het vetgehalte van kaas wordt aangeduid 
met een cijfer en een plusteken. 
Bijvoorbeeld 48+, 30+, 20+. 

...IS LICHTER VAN KLEUR (WIT) 
DAN KOEMELKKAAS

Dit komt doordat de geit de caroteen 
in de melk al omgezet heeft in de 
kleurloze vitamine A. Hierdoor is het 
gehalte vitamine A in geitenkaas  
4x hoger en het vitamine D gehalte 
2x hoger dan in koemelk.

...IS LICHTER VERTEERBAAR 
DAN KOEMELKKAAS

Dit komt doordat vetcellen in 
geitenkaas kleiner en beter verdeeld 
zijn dan in kaas van koemelk.

GEITENKAAS...

VOOR 
1 KILO
KAAS

 IS GEMIDDELD 
NODIG:

 10 LITER 
KOEIENMELK

9,5 LITER 
GEITENMELK 

6,5 LITER 
SCHAPENMELK

GEBRUIK RIJPE KAZEN, 
DEZE HEBBEN DE ULTIEME 
SMAAKBELEVING

GEBRUIK VOOR ELKE KAAS EEN EIGEN KAASMES

HAAL DE KAZEN ZEKER EEN UUR VAN TE 

VOREN UIT DE KOELING, ZODAT DE SMAKEN 

HET MEEST TOT HUN RECHT KOMEN

Kies de kazen in verschillende smaaksterkten, 
van fris mild naar karaktervol pikant en 
probeer verschillende melksoorten 
(koe, geit, schaap) te gebruiken.

Kies een drank die goed combineert 
met de kaas, zoals wijn , bier of thee. 
Port is een veel gekozen drank, maar is 
niet altijd de beste optie, omdat het voor 
veel kazen te overheersend is.

De korst is niet altijd eetbaar 
of smaakt bitter. Bij twijfel: 

probeer eerst zelf een stukje 
zonder korst.

GEBRUIK MOOIE BEGELEIDERS, ZOALS BOEREN-

BROOD, FRUIT, GELEI/STROOP, NOTEN. ZELFS PURE 

CHOCOLADE GAAT PRIMA SAMEN MET KAAS
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Laguiole kaasmessenset 
Style de Vie
Luxury Line - olijfhout - 3-delig
62321100

Kaasset Cheesy L 
leistenen kaasplank (330 x 230 x 8 mm) én 
kaasmes Cheesy
62197737

Roquefortbeugel
145 mm
62198450

Boska 

Kaasmes
zacht monaco+ nr.3
62161450

Boska

Kaasmes
halfhard monaco+ nr.5
62161440

Boska 

Kaasmes
comté monaco+ nr.7
62161470

Boska

Kaasmes
hard monaco+ nr.9
62161460

MONACO KAASMESSEN

Kaasset friends
Deze eikenhouten plank biedt genoeg 
ruimte voor meerdere soorten kaas en 
tapas. Met de roestvrijstalen mesjes 
krijgt u elk type kaas klein! 
per set 62157970

 

Kaasplank Friends M 
rond - eikenhout
62109206 

  handige 
hulpjes
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toast uw brood

•  Neem brood naar keuze en snijd in dunne plakken  
(licht bevroren op de snijmachine gaat het makkelijkst).

•  Kwast lichtjes in met verschillende siropen en droog het brood tot toast op 120°C.
•  Laat eventueel daarna op 160°C even iets bruin worden, maar pas op dat de stropen niet 

verbranden, dan wordt de toast bitter.

Wij serveren graag krokant brood bij kaas. 

Zeker in combinatie met (zoete) siropen. 

de broden
Vijgen-amandelbrood | 41397630 | stuk 335 gram

Desem-kletzenbrood | 41304105 | stuk 500 gram
Stoere Jongen panbrioche | 41212570 | stuk 800 gram

B’rustiek bruin | 41402866 | stuk 400 gram
Pallisade rozijnen-vijgen | 41214579 | stuk 450 gram

Breadsticks volkoren | 41206510 | zak 560 gram
Pane carasau | 28015700 | stuk 500 gram

Tunnbröd | 33219875 | doos 8 zak 

de siropen
Gembersiroop | 25220315 | fles 300 ml 
Agavesiroop | 25216960| fles 490 gram 

Rinse appelstroop | 23430191 | fles 330 gram
Bietenstroop | 23430208 | pot 450 gram

Maple syrup | 25218730 | fles 250 ml
Perenstroop | 23430182 | blik 450 gram
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Riesling Grand Cru 
Mambourg - elzas  
8100940 | fles 75 cl
 

Zinnkoepfle gewurztraminer 
Grand Cru
8100830 | fles 75 cl

Louis Royer Pineau 
de charentes wit
9098113 | fles 75 cl

Gonzalez Byass Nectar 
Pedro Ximenez
9030042 | fles 75 cl 

Pecany Monbazillac 
aoc bio
9200090 | fles 50 fles
 

Durbanville honey noble 
late harvest
9200170 | fles 375 ml

Ramos Pinto Adriano 
reserva white
9000093 | fles 75 cl
 

Blandy's 5 anos 
madeira
9065112 | fles 50 cl

Spaans vruchtbrood
200 gram
•  Vijgenbrood amandel  

33000145
•  dadel amandelbrood 

33000430

Breekbrood
zak 2 stuks
• wit | 41349111  
• bruin | 41349120 

Vijgen-amandelbrood  

zak 335 gram
 41397630

Pruimen-hazelnootbrood
zak 330 gram
41206230  

Kaaskrackers 
doos 150 gram
•  cranberry - hazelnoot 

40706740 
 • vijg  - olijf | 40706750 
•  rozemarijn - rozijn - pecan  

40706760  

 

Healthy disk pruimen 
kaneel  
cup 200 gram
33002300

Toast for cheese
pak 100 gram
• kers-amandel | 40737328 
• abrikoos-pistache | 40737337
• dadel-hazelnoot 40737346 
 

Kaasdipper
pot 80 gram
• vijgen & dadels | 25205001
• preiselbeeren | 25205127
• kweepeer | 25205136



Cheesy
Ze zien eruit als ‘gewone’ desserts, maar niets is minder waar. 
Voor de echte liefhebbers van kaas hebben onze culinair 
adviseurs een aantal kaasdesserts ontwikkeld. Gegarandeerd 
een verrassende en smaakvolle aanvulling op uw dessertkaart!

desserts

PANNA COTTA
Benodigdheden:

•  150 gram Epoisses 

40732510 | pak 250 gram 
• 300 gram melk

•  600 gram QimiQ gebonden room  
40308041 | pak 1 liter

Bereidingswijze:
• Verwijder zoveel mogelijk korst van de Epoisses.
•  Verwarm de melk en laat de Epoisses hierin smelten.
• Zeef de massa en houd warm.
•  Draai de QimiQ in de keukenmachine glad en voeg de warme 

room van Epoisses toe tot een glad mengsel.
•  Giet dit in glazen en laat afkoelen in de koeling tot serveren.

GARNITUUR
Benodigdheden:
• witte druiven zonder pit • dessertwijn 
•  perenstroop met speculaaskruiden 25244586 | pot 314 ml

Bereidingswijze:
• Snijd de druiven doormidden. 
•  Doe ze in een vacuümzak met een beetje van de dessertwijn.
• Gaar in waterbad van 75°C voor 20 minuten.
• Bewaar gekoeld tot gebruik.

MONTAGE:
•  Schep wat stroop op de panna cotta en leg er een paar druiven op. 
• Leg op de rand van het glas een kaastoastje.

Panna cotta 
van Epoisses

SHAKE

Benodigdheden:
•    150 gram Tasty Tom tomaatjes  

34293006 | per kilo
• lavendelhoning • zout
•   130 gram rode wijn/pruimensorbet 

41612850 | bak 2500 gram

Bereidingswijze:
• Blender de tomaten en zeef de massa.
•  Doe deze massa opnieuw in een schone 

blender, voeg lavendelhoning en ijs toe.
• Blender tot shake.
• Voeg naar smaak zout toe.

MONTAGE

Benodigdheden:
•  buche geitenkaas fleurie  

40496277 | rol 1 kilo
• rietsuiker • appelstroop
•  gewelde cranberries  

28501670 | bak 1 kilo

Montage: 
• Giet de shake in een glas.

•  Snijd een plak van de geitenkaas, dep in 
rietsuiker en brand af met een gasbrander.

• Leg de plak op het glas.
•  Schep er wat appelstroop op en garneer met 

de gewelde cranberries.

Shake van tomaat met 
gebrande geitenkaas
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Bereidingswijze: 
• Maak de port warm en voeg de gedroogde pruimen toe. 
• Laat 20 minuten op zacht vuur wellen. 
• Zeef en snijd in stukjes. 

VULLING 
Benodigdhe en: 
• 150 gram heel ei • 35 gram room • pruimengarnituur 
•  100 gram Délice de Bourgogne  

40709751  

Bereidingswijze: 
•  Meng het heelei, de room en de Délice de Bourgogne in 

een keukenmachine tot beslag. 
•  Meng er, naar eigen smaak, wat pruimengarnituur 

doorheen. 
•  Vul de tartelette bodems en bak op 180°C voor circa  

12 à 15 minuten. 
• Serveer het geheel warm. 

TARTELETTE
Benodigdheden:
• 300 gram bloem • 150 gram koude boter
• 80 gram suiker • zout• 1 ei (m) 
• 2 eidooiers (m)

Bereidingswijze:
•  Draai de bloem, boter, suiker en het zout in de 

keukenmachine tot kruimel.
• Voeg het ei en de 2 eidooiers toe en draai tot deeg.
• Laat het 30 minuten rusten.
•  Rol het deeg uit, doe het in vormpjes en bak het 

circa 10 minuten blind af op 180°C. 

GARNITUUR 
Benodigdheden: 
• rode port 
•  gedroogde pruimen  
34861302 | pak 300 gram 

Taartje van 
Délice de Bourgogne
en pruimen

Geen tijd om de 
bodem zelf te maken?  
Kies dan een kant-en-
klare tartelette bodem.

Tartelette
 bodem 10 cm

28022266 
doos 10 stuks

Tip
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Benodigdheden:
• 100 cl melk
•  250 gram Herve kaas  

40703506 | pak 200 gram
• 4 gram bladgelatine geweekt
• 80 gram eidooier

Bereidingswijze:
•  Verwarm de melk en laat de 
kaas (in kleine stukjes) in de melk 
oplossen.

• Los de gelatine erin op.

• Voeg de eidooiers toe.
• Zeef de massa en giet in schaaltjes.
•  Plaats ze au bain marie in een oven 

van 95°C voor 25 minuten.
•  Laat afkoelen, bestrooi met rietsuiker 

en brand af tot crème brûlée.

Crème brûlée van 
Herve kaas

Tip
serveer

Serveer met wat 
vijgenbrood, 

vijgenchutney en een 
kaascracker.



Engels drop
VIERKANTE DROP
Benodigdheden:
• basiron pesto 40407532 | per kilo
• cheddar naturel 40703837 | per kilo
• cahill’s porter 40737097 | per kilo 
• appelstroop

Bereidingswijze:
• Snijd op eigen inzicht plakken van de kaas.
•  Smeer een beetje appelstroop op de plakken 

en leg deze op elkaar.
• Pak strak in folie en zet onder druk weg.
• Snijd er vierkantjes van om te serveren.

Wees creatief met 
Engelse cheddar!

RONDE DROP
Benodigdheden:
• appelboor 
• milde cheddar 40703631 | per kilo
•  black lemon kaas 40403190 | per kilo

Bereidingswijze ronde drop:
•  Steek met behulp van een appelboor langwerpige 

ronde vormen van de milde cheddar.
•  Schaaf met kaasschaaf dunne plakjes van de black 

lemon kaas.
• Maak de kaas iets vochtig met water.
•  Leg de cheddar erop en rol het geheel dan strak op in 

folie (draai de uiteinden strak aan).
• Snijd er vervolgens plakjes van.

MABRE
Benodigdheden:
• Epoisses 40732510 | stuk 250 gram 
• Fries roggebrood

Bereidingswijze:
•  Laat de Epoisses op kamertemperatuur komen en 

kneed de gehele kaas goed door in een bekken.
• Besmeer 5 lagen roggebrood met Epoisses.
•  Leg deze op elkaar en eindig met een plakje 

roggebrood.
•  Leg de mabre van Epoisses en roggebrood in de 

koeling.

JELLY VAN PERZIK
Benodigdheden:
• 4 dl perzikpuree 41151799 | pak 1 kilo 
• 30 gram suiker
• 2 gram emulbinder 25215980 | pot 400 gram 
Bereidingswijze:
•  Doe de perzikpuree en de suiker in een litermaat, 

voeg de emulbinder toe en draai glad met behulp 
van een staafmixer.

JELLY VAN VIJG
Benodigdheden:
• 4 dl vijgenpuree • 30 gram suiker
•  1 gram emulbinder 25215980 | pot 400 gram

Bereidingswijze:
•  Doe de vijgenpuree en de suiker in een litermaat, 

voeg de emulbinder toe en draai glad met behulp 
van een staafmixer.

Mabre van Epoisses en Fries roggebrood
MONTAGE
Benodigdheden:
• Bleu de Wolvega 40493092 | per kilo 
• Oud Brugge 40704676 | per kilo 

• Chèvre Bûche d’Or gerijpt • Fries roggebrood
• gekarameliseerde vijgen • honing cress

Montage:
•  Snijd een plak mabre van Epoisses en Fries 

roggebrood en leg deze op het bord. 
• Spuit een cirkel van perzik jelly rondom de mabre.
•  Leg op de cirkel van perzik jelly stukjes Bleu de 

Wolvega, Oud Brugge en Chèvre Bûche d’Or.
• Spuit daartussen een beetje vijgen jelly 
•  Garneer met gedroogde stukjes roggebrood, 

gekarameliseerde vijgen en een paar takjes honing 
cress.
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GERIJPTE KAZEN

De affineurs van Hennart uit het Noord-Franse Carvin 
houden zich al sinds 1922 bezig met het verzamelen en 
affineren (rijpen) van meer dan honderd soorten Franse 
kaas. Dagelijks arriveren in de rijpingskelders kazen uit 
het hele land; zoveel mogelijk van rauwe melk (lait cru) 
en van de boerderij (fermier). Het rijpen van de kazen 
is een complex vak dat veel bekwaamheid, kennis en 
ervaring vereist. Er zijn kaassoorten die al na een week 
rijping geschikt zijn voor consumptie, maar de oude 
Comté en Beaufort worden twee jaar lang vertroeteld 
voordat ze de kelders verlaten. 

Niet alleen is de factor tijd van belang, ook de 
temperatuur, de luchtvochtigheid en de wijze van 
opslag. Dat alles op de juiste manier voor elke kaassoort 
en volgens de laatste regelgeving. 

POINT

Het grote voordeel van Hennart 
geaffineerde kazen voor de 
gastronomie is dat de kaas van 
topkwaliteit is en op de juiste 
rijpheid geserveerd kan worden. 
U heeft er dus geen omkijken 
meer naar.

6
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1 Mimolette Frans - jong belegen 
40709644 | per kilo 

2 Cabri Fermier Affine 
40709108 | stuk 200 gram

3 Brebis Sangle 
40707160 | stuk 300 gram

Uniek roomzacht boeren 
schapenkaasje uit Lozère in de 

regio Languedoc-Roussillon. 
Handgemaakt en met een rand 

van sparrebast.
4 Palet de Brebis 

40752240 | stuk 150 gram
5 Morbier Affine 

40709386 | per kilo
6 Langres petit aop Affine 

40709279 | stuk 180 gram
7 St. Felicien Coupelle Affine 

40709411 | stuk 150 gram
8 Crottin de Chavignol AOP 

40709902 | per 2 stuks
Klein van stuk maar super van 
smaak! Lichtgerijpt rauwmelks 

geitenkaasje uit de Loire.

9 Chaource aop 
40709564 | stuk 250 gram
Deze koemelkse kaas rijpt ongeveer 3 
weken en in deze periode vormt zich een 
zachte fruitige kaas die met 50% vet en 
een romige geur van paddenstoelen. 
Het hart van de kaas blijft rul en de 
buitenzijde gaat heerlijk ‘lopen’.
10 Beaufort AOP Vieux 10-13 maanden 
40705640 | per kilo
11 Petit Livarot aop 
40709288 | stuk 250 gram
Pittige roodkorst op basis van rauwe 
koemelk uit de Calvados-streek met de 
herkenbare 5 banden (van de grote 
lisdodde plant). Dankt hieraan ook zijn 
bijnaam ‘Le Colonel’.
12 Camembert Normandie AOP Affine 
40709117 | stuk 250 gram
13 Brie de Meaux aop 
40709064 | per kilo

3

2
1
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Benodigdheden: 
• abrikozenpuree • suikersiroop • water • kappa • siliconenmat

Bereidingswijze:
•  Voeg naar smaak wat suikersiroop toe aan de abrikozenpuree.
•  Voeg een beetje water toe, zodat de puree iets dunner wordt 

dan yoghurt.
•  Voeg op 1 liter massa 8 gram kappa toe en verwarm al 

roerend tot kookpunt.
•  Laat paar minuten zachtjes ‘doorkoken’.
•  Giet de massa uit op een siliconenmat (circa ½ cm dik).
•  Laat afkoelen.
•  Snijd in kleine plakjes en steek uit, zodat de gel een plakje 

kaas lijkt.

de perfecte combinatieKAAS EN GEL

PLAKJE ‘KAAS’ VAN ABRIKOOS  
De basis voor deze gels is kappa; dit is een 

geleimaker op basis van rode algen. We 
gebruiken op 1 liter massa circa 8 gram 
kappa. Hierdoor is de gelei snijdbaar en 

behoudt u een lekker mondgevoel.

Gel bij een kaasplateau vinden we lekker. Zeker als de gel gemaakt is van fruit of zoete wijn, want die 

producten combineren verrassend goed met kaas. Naast de geweldige smaakcombinaties, wordt ook de 

presentatie van kaas mooier door toevoeging van gel. Ons culinair team heeft diverse variaties gemaakt op 

basis van zoet fruit, zuur fruit, stroop en zoete (dessert)wijn.  

Benodigdheden: 
• 500 gram perenpuree • 500 gram perenstroop • 5 gram agar

Bereidingswijze:
•  Breng alle ingrediënten al roerend aan de kook.
•  Laat paar minuten zachtjes doorkoken.
•  Giet daarna uit in gewenste siliconenvormpjes, wij gebruikten 

smiley-vormpjes.
•  Laat afkoelen, voordat u de gel uit de mal haalt.

Perenpuree 41152211 | pak 1 kilo
Cookie stamp smiley  62135000

GEL VAN PEREN- STROOP EN -PUREE 

Abrikozenpuree 41152035 | pak 1 kilo 
Kappa gelificacion 25200060 | pot 400 gram
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Wij maken deze parels met zoete wijnen die prima bij kaas 

passen, zoals rode port, muskaatwijn en branchetto. Deze 

geleren we op basis van agar, een geleimaker gemaakt van 

rode alg.

Gel maken met zuur fruit vraagt extra aandacht. 

De PH-waarde is anders en zorgt ervoor dat de gelei 
makkelijk loslaat en het vocht eruit kan lopen. Daarom 
werken wij bij zure vruchtenpuree meestal met agar én 
citras; citras zorgt voor de juiste PH-sturing.

zwarte kers rood fruit
duindoornbes

GELEIPARELS VAN ZOETE WIJN

SPUITBARE GEL VAN ZUUR FRUIT
Benodigdheden: 
• 220 gram puree van zuur fruit 
• 120 gram sucre de canne (rietsuikersiroop) 
• 4 gram citras • 3,2 gram agar • olijfolie
 
Bereidingswijze:
•  Meng de puree naar keuze met sucre de canne, citras en 

agar (wij gebruikten duindoornbes, zwarte kers en rood 
fruit).

•  Breng al roerend aan de kook.
•  Giet uit in bakjes en laat afkoelen tot gelei.
•  Doe de gelei in de keukenmachine (met een mes), draai 

glad en strijk de randen goed af, zodat er geen stukjes gelei 
meer zijn.

•  Voeg er al draaiend een beetje olijfolie aan toe, totdat een 
smeuïge gel ontstaat.

Duindoornbespuree 41153250 | pak 1 kilo
Zwartekerspuree 41152270 | pak 1 kilo
Roodfruitpuree 41152387 | pak 1 kilo
Citras sferificacion 25200042 | pot 600 gram
Monin sucre de canne 09180050 | fles 70 cl

Benodigdheden: 
•  180 gram water •  30 gram zonnebloem olie
•  4 gram zout •  15 gram poedersuiker •  150 gram bloem
•  40 gram geraspte Parmezaanse kaas
• wafelbakker (53502720)

Bereiding:
•  Meng in een beslagkom water, olie, zout, suiker en bloem en 

roer dit tot een beslag.
•  Meng er de kaas doorheen.
•  Bak er in de wafelbakker wafels van in circa 1 minuut.
•  Rol direct tot hoorntjes.

HOORNTJES 
van parmezaanse kaas

•  90 gram port •  90 gram bietensap •  30 gram zonnebloemolie
•  15 gram poedersuiker •  150 gram bloem •  Zout naar smaak

Benodigdheden: 
• 500 gram drank naar keuze • suikersiroop
 • agar • siliconenvormpjes

Bereidingswijze:
•  Meng de drank met suikersiroop (optioneel).
•  Voeg 1,5 tot max 4 gram agar (afhankelijk hoe vast u de gelei 

wilt hebben), toe en breng al roerend aan de kook.
•  Giet in siliconenvormpjes (halve bolletjes) en laat opstijven in 

de koeling.
•  Serveer op kamertemperatuur.

Agar gelificacion 25200015 | pot 500 gram

WAFELS van rode port
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Meester Affineurs 
is een jong bedrijf 

dat zich toelegt op 
het produceren, 

affineren en rijpen 
van biologische 

rauwmelkse kazen. 
Hiertoe werken 

ze nauw samen 
met veehouders 

en ambachtelijke 
kaasmakers in de 

Gelderse Vallei. Dit 
alles op duurzame 
wijze. Middels een 

speciaal concept en 
bijzondere receptuur 

worden kazen met 
natuurkorst gemaakt. 

Van 3 veehouders 
wordt de melk 

apart opgehaald 
en met toevoeging 

van speciale 
micro-organismen 
tot kaas verwerkt. 
De kenmerkende 

natuurkorst wordt niet 
geplastificeerd. 
Gedurende het 

graasseizoen wordt er 
ook boter gemaakt.

Blaarkop biologisch | 40402630
Montbéliarde biologisch | 40402650 
Saanen Geit biologisch | 40402670 

Montbéliarde Rosa Gallica biologisch | 40402690
MRIJ 50+ | 40403600

Double Dutch 50+ | 40405120

MEESTERaffineurs

Lees meer op 
www.hanos.nl/meester-affineurs
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De herfst is het perfecte seizoen voor romige en volle 
smaken. De unieke smaken van kaas, van zacht tot 
uitgesproken, passen hier perfect bij. Onze kaasmeester 
selecteerde acht mooie kazen uit verschillende streken
die het uitstekend doen op een kaasplankje in het najaar. 

NAJAARSKAZEN Neufchâtel bonde 
artisanale
Kaasje op basis van rauwe 
koemelk, gemaakt door 
fromagerie Villiers uit het 
Normandische dorpje Illois. Licht 
zout van smaak, met een ietwat 
rulle structuur. Vooral bekend 
in de vorm van een hart, maar 
ook als stammetje verkrijgbaar. 
40706650 | stuk 200 gram

Occelli al Barolo
Bijzondere, acht maanden 
oude, grotgerijpte kaas op 
basis van koe- en geitenmelk 
van Piemontese kaasmaker 
Occelli. De kaas wordt gerijpt 
in de beroemde Barolo wijn 
en aansluitend bedekt met de 
druivenmost van deze wijn.
40730100 | per kilo 

Mècorino wit
Heerlijk zachte biologische 
schapenkaas met een 
fluweelzachte witte korst. Gemaakt 
van melk van schapenboerderij 
De Vreugdenhoeve, gelegen
in de Vreugderijkerwaard net 
buiten Zwolle.
40404460 | stuk 230 gram

Bocconcini 3 latti 
Beroemde kaasmaker La Credenza 
uit Piemonte staat garant voor 
ambachtelijke kaasjes die nog 
op traditionele wijze worden 
geproduceerd. Deze kaas is 
een mix van koe-, geiten- en 
schapenmelk. Smeuïg van 
structuur, super van smaak.
40774530 | stuk 250 gram

Bleu des Basques
Blauwschimmel schapenkaas 
met een halfharde structuur 
uit Frans Baskenland. Heerlijk 
romig van smaak, met een 
vleugje zoet. Voor een blauwe 
kaas zeker niet te pittig!
40736936 | per kilo

Petit Livarot A.O.P. 
Pittige roodkorst op basis van 
rauwe koemelk uit de Calvados-
streek met een robuuste smaak. 
Aan de vijf banden op de korst 
dankt de kaas zijn bijnaam ‘Le 
Colonel’.
40709288 | stuk 250 gram

Old Holland superieur
Een romige oude kaas die 18 
maanden heeft gerijpt, met een 
robuuste volle smaak en een 
heerlijk knisperend kristalletje. 
Gemaakt met Noord-Hollandse 
passie.
40402240 | stuk 650 gram

Tommette des Alpes
Mild, halfhard kaasje van rauwe 
koemelk uit de Haute-Savoie. 
Dankt zijn lichtgrijze korst aan 
zes weken rijping in kelders.
De smaak herinnert aan de 
Alpenweiden met een verfijnd 
vleugje hazelnoot.
40709484 | stuk 300 gram 
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HANOS houdt, net als Nederland, ontzettend veel van 

kaas. In ons assortiment zijn alle soorten en smaken 

ambachtelijke kaas te vinden, stuk voor stuk met liefde 

gemaakt. Bij ons kunt u terecht voor typische Nederlandse 

kazen, zoals Edammer kaas of Goudse kaas. Gaat uw 

voorkeur toch uit naar een buitenlandse kaas? U vindt 

kazen in ons assortiment uit alle windstreken, van een 

verse gorgonzola uit Italië tot een Spaanse Cabrales. 

HANOS is de horecagroothandel voor alle soorten  

kaas die u zoekt.

Kijk op HANOS.NL/KAAS 

KAAS BIJ HANOS
Met ruim 750 verschillende soorten kaas is HANOS dé kaas groothandel

SCAN MIJ

Wil je nog meer kaas 
inspiratie opdoen?
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NOTITIES



2021 ACTIVITEITEN &
evenementenevenementen

 

Livestream & masterclass 
kijken of gemist? 
Kijk op www.hanos.nl/livestream

YOUTUBE.COM/HANOSGROOTHANDEL

ABONNEER

EEN VIDEO
EN MIS NOOIT MEER
U OP ONS KANAAL

MASTERCLASSES STORYTIPS & TRICKS PRODUCT VIDEO’SHOE MAAK IK


