interview
Ik rijd er niet voor om, maar als ik toevallig langs een kaas
boerderij kom, loop ik even naar binnen. Om Boerenkaas te
kopen. Bij het afrekenen is het soms schrikken. Juist, van de
prijs! Zo goedkoop. Marga Mooren herkent het. Dat Boerenkaas
en -zuivel duur zouden zijn, is een groot misverstand.
Geesje Rotgers

M

arga Mooren vindt dat Boerenkaas
makers best wat meer mogen
(be)rekenen voor Boerenkaas en
-zuivel. De bereiding van de producten is
immers arbeidsinstensief. Marga is voorzitter
van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders
(BBZ), waarbij bijna alle zelfzuivelende
boeren zijn aangesloten. De bond zet zich
onder andere in voor de verkoop en promotie
van boerderijzuivel. “Niet alleen bij de kaas
boerderij is boerenkaas betaalbaar, maar ook
bij de andere verkooppunten”, vindt Marga.
Dat Boerenkaas duur is, is een vooroordeel.
Zeker als je bedenkt dat het een exclusief
product is. “Boerenkaas en -zuivel zijn
producten met een unieke beleving.”
Marga en haar medebestuursleden doen er
alles aan om burgers ervan te overtuigen
dat Boerenkaas relatief helemaal niet duur
is, het best elke dag op het menu mag en
dat het puur beleving is waar je elke dag
even bij stil mag staan.

Van de zuiverste melk

Vooroordelen ...
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Er bestaan meer vooroordelen over boerderij
zuivel. Bijvoorbeeld dat de aanduiding
‘Boeren’ een marketingstunt is, om de kaas
beter te verkopen. Een misser, Boerenkaas
komt echt van de boerderij. Onlangs werd
zelfs nog beweerd in een toonaangevend
dagblad dat aan Boerenkaas smaakverster
kers zijn toegevoegd, om het product een
meer ambachtelijke smaak te geven.
Het is een grove belediging van een product
dat juist van de zuiverste melk is gemaakt
en helemaal geen geur-, kleur- en smaak
versterkers bevat! Marga heeft dan ook
meteen gereageerd naar de redactie van de
krant. “De melk moet heel zuiver zijn, er
mag geen enkele verontreiniging in zitten,
want de echte Boerenkaas wordt gemaakt
van rauwe melk. Als er met de melk ook
maar het geringste mis is, mislukt de kaas.
Bovendien kent de Boerenkaasproductie

strenge controles.” Gelukkig zijn er ook veel
mensen die precies het onderscheid weten
tussen kaas van de boerderij en fabrieks
kaas. Boerenkaas is een natuurlijk product.
De smaak is afhankelijk van veel factoren
zoals het seizoen, het voer dat de koeien
krijgen voorgeschoteld, het bereidings
proces, de rijping. Fabriekskaas heeft jaar
rond dezelfde smaak.

Mooie acties in 2010
Uit marktonderzoek blijkt dat de koper van
boerderijzuivel gemiddeld genomen wat
ouder is. Jonge gezinnen halen hun kaas
vooral in de supermarkt. “Wij denken dat
tijd en gemak een rol spelen. Maar ook
denken wij dat jongeren wat minder
vertrouwd zijn met boerderijzuivel”, zegt
Marga. Als het aan de BBZ ligt komt daarin
nog dit jaar verandering. De BBZ investeert
momenteel flink in de promotie van ‘kaas
van de boerderij’, bij alle bevolkingsgroe
pen. De Europese Commissie helpt de
BBZ daarbij. ‘Europa’ vindt het namelijk
belangrijk dat burgers vertrouwd zijn met
het platteland, en anderzijds dat agrarische
activiteiten behouden blijven voor een leef
bare regio. Marga wil nog niet alles verklap
pen over de plannen, maar een tipje van de
sluier wil zij wel oplichten. “Er komt een
nieuwe website, met veel leuke informatie
en met interactieve elementen. Uiteraard
zijn er grote evenementen, zoals de verkie
zing van de Boerenkaas Cum Laude, ofwel
de lekkerste Boerenkaas van Nederland.
Begin mei is er de Week van de Boerderij
zuivel met veel leuke activiteiten en oktober
is Boerenkaasmaand. Erg enthousiast is
Marga over de ‘boerderijexperience’, een
boerderij en kaasmaak-arrangement dat
men kan boeken om de kaasboerderij
zelf te beleven. “Houd onze website
www.boerenkaas.nl de komende tijd dus
goed in de gaten!”

Kaas van de boerderij
Nederland telt zo’n 350 boerderijen waar de
melk wordt verwerkt tot kaas en andere
zuivelproducten. Bij zo’n 250 van deze
boerderijen kunnen de producten ‘aan huis’
worden gekocht (adressen op de website
www.boerenkaas.nl). Verder is boerenkaas en
-zuivel te verkrijgen bij zo goed als alle
speciaalzaken en bij enkele supermarkten.
Een huishouden koopt gemiddeld vier keer per
jaar boerenkaas. Meestal rond de feestdagen.
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