nieuws
Voor u gelezen

‘Zorg dat sociale element behouden blijft’

Consument geeft voorkeur aan milde yoghurt

Omzet van ruim 1 miljoen

Consumenten staan positief tegenover groei van multifunctionele boeren
bedrijven. Maar ze stellen wel voorwaarden, staat in het LEI-rapport
‘Consumentenperspectief op groei multifunctionele landbouwbedrijven’.

De afgelopen decennia zijn belangrijke stappen gezet in het
karakteriseren van de menselijke microbiota. Deze bacteriën
die in onze darmen leven, kunnen een belangrijke rol spelen bij
onze gezondheid. Dit kwam aan de orde tijdens het symposium
‘Yoghurt een wereldproduct’ dat georganiseerd werd door het
Genootschap ter Bevordering van Melkkunde.

De introductie van boerderijzuivel – yoghurt,
drinkyoghurt en karnemelk – bij supermarktketen Hoogvliet helpt de Groene Hart Coöperatie dit jaar naar een omzet van ruim 1 miljoen euro, verwacht verkoop- en inkoopleider
Marijke Booij. De coöperatie telt nu 28 leden,
dat aantal groeit dit jaar naar dertig. De
organisatie leverde aanvankelijk alleen aan
Hoogvliet, dat zestig vestigingen in Nederland telt. Nu wordt een fors gedeelte van de
omzet gehaald uit de afzet via boerderijwinkels, uitlevering van voedselabonnementen,
speciaalzaken en delicatessenzaken.
uit: boerderij vandaag

Aspergekaas
In het Hof van Coolhem in Kalfort werd op
6 mei een nieuw streekproduct voorgesteld:
Puurse Wittekop, een rauwmelkse koekaas
met de smaak van asperges. Het idee voor
een nieuwe streekkaas kwam van Peter
Vermerendie in de Boomstraat in Bornem
de delicatessenzaak Délifrais uitbaat. “Ik
ben in Puurs geboren en wilde al een tijdje
iets doen rond de asperge, de delicatesse
die vanuit Kalfort de hele wereld veroverde.
Uiteindelijk kwamen we bij een rauwmelkse
kaas uit, alleen moesten we nog naar een
manier zoeken om de asperges er in te verwerken”, zegt Vermeren. “Na enkele tests
bleek dat we de asperges eerst moesten
vriesdrogen en dan tot poeder vermalen om
ze in de kaas te kunnen gebruiken.”

Groei is goed voor bijvoorbeeld de financiële zekerheid van de boer zelf, de lokale economie
en de afnemer van verse, smaakvolle producten, vinden de 28 consumenten die het LEI
ondervroeg. Maar groei moet volgens hen wel passen bij het bedrijf, niet te commercieel
en zeker niet te onpersoonlijk worden.
Een sterk, zo niet het sterkste, punt van het multifunctionele bedrijf is volgens het LEIonderzoek het sociale aspect: je kunt elkaar ontmoeten en tegelijkertijd proeven aan het
plattelandsleven, de rust en/of natuur. ‘Mensen als mensen blijven zien en niet als nummer’ wordt dan ook door de ondervraagde consumenten als belangrijkste voorwaarde
voor een acceptabele groei gezien. Andere voorwaarden betreffen het behoud van de
aard van het bedrijf en de omgeving. Men vindt het niet leuk als het bedrijf zodanig groeit
dat er aan de functie waarvoor het ooit begonnen is voorbijgegaan wordt. Ofwel: angst
voor vercommercialisering en wildgroei.
Op basis van het onderzoek formuleerde het LEI drie aanbevelingen voor de ondernemers
van de multifunctionele bedrijven:

1. Zoek naar een betrokken groei
Mensen vinden het fijn op je bedrijf, met name door het sociale aspect van elkaar ont
moeten, persoonlijk contact en een prettige sfeer. Dat maakt dat mensen zich verbonden
of betrokken voelen. Zorg dat het sociale element bij groei behouden blijft.

2. Betrek mensen bij de groeiplannen
Naar analogie van een bekend gezegde: bekend maakt bemind. Bovendien zijn mensen
vaker dan je denkt bereid om een spandienst te verrichten of om als ambassadeur naar
buiten te treden. Maak hier gebruik van.

Blijf boer en zorg dat je in dat kader werkt, dan is er veel mogelijk. Dit geldt niet alleen
voor multifunctionele boeren, ook reguliere boeren worden geacht rekening met mens,
dier en omgeving te houden.

l’Amuse naar IJmuiden

(advertentie)

Ik wil ... kaas maken !

Gezondheid
Door de technologische ontwikkelingen in de laboratoria kan het
karakteriseren van bacteriën steeds goedkoper, sneller en nauwkeuriger. Dit is interessant omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat
de bacteriën die in de darm leven een rol spelen bij de gezondheid
van hun gastheer. Zo zijn er aanwijzingen dat weinig variatie in de
darmflora samenhangt met niet gezond zijn. Bovendien lijkt het
erop dat de gezondheid van een gastheer beïnvloed kan worden
door via voeding de verhouding tussen de bacteriën in de darm
en hun activiteit te veranderen. Daarbij kunnen gefermenteerde
producten zoals yoghurt een belangrijke rol spelen.

Uit de marketing georiënteerde lezingen tijdens het symposium
kwam naar voren dat de consument tegenwoordig de voorkeur
geeft aan milde yoghurt. Een voorbeeld hiervan is de magere
yoghurtvan Campina. Was het voorheen een dunne, relatief zure
yoghurt, inmiddels is het een mild smakend en dikker product.
Een tweede trend is de belangstelling voor ‘natuurlijke’ en ‘pure’
producten. Puur is voor consumenten een veelzijdig begrip. Het
roept ideeën op als ‘zoals het vroeger was’, ‘ambachtelijk gemaakt’
en ‘zonder kunstmatige toevoegingen’. Boerderijzuivel past natuurlijk heel goed in deze trend.

Een andere trend is Griekse yoghurt of ‘Greek style’ yoghurt: hiermee wordt dikke yoghurt bedoeld. In de Verenigde Staten is dit een
mager eiwitrijk product, maar in Europa is dat juist vaak een volvet
eiwitrijk product. Bij Griekse yoghurt lekt de yoghurt uit in doeken
of wordt de yoghurt met behulp van een centrifuge geconcentreerd.
Bij ‘Greek style’ yoghurt wordt aan het product een dikke textuur
gegeven door toevoeging van verdikkingsmiddelen.

Sinds 2008 maak ik kaas. Steeds op kleine schaal
en hobbymatig. Heb geen boerderij of ruimte en
zoek deelgebruik kaasmakerij of andere vorm van
samenwerking om dit mooie ambacht uit te oefenen
en de productie te verhogen. Regio Noord-Holland,
Zuid-Holland, Utrecht.
Olga Schmidt,
Gemotiveerd, gediplomeerd en energiek
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Het symposium werd afgesloten met een proeverij van yoghurt
en andere gefermenteerde producten uit verschillende landen.
Ook daaruit bleek dat er nog veel valt te ontdekken in de wereld
van yoghurt.

Dikke yoghurt

uit: IJmuider courant
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Gefermenteerde melkproducten zijn al duizenden jaren bekend.
De oorsprong ligt vooral in de Balkan, waar yoghurt werd bereid
met thermofiele melkzuurbacteriën. Maar ook in de wat koudere
streken, zoals Scandinavië en West-Europa, worden al lange tijd
gefermenteerde melkproducten gemaakt, vaak met mesofiele melkzuurbacteriën in producten als viili, koemis en kwark.

Wereldproduct

Trends

3. Besef dat er grenzen aan groei zitten

uit: gazet van antwerpen

Speciaalzaak l’Amuse vertrekt uit Santpoort-Noord. Eigenaresse Betty Koster heeft
een pand gehuurd in ’Les Halles’ aan de
IJmuidense Halkade. Dat heeft Koster in een
nieuwsbrief aan de klanten gemeld. l’Amuse,
ooit in Haarlem gestart en in 2001 in Santpoort-Noord neergestreken, heeft in de loop
der jaren een zeer goede naam opgebouwd
in de ’kaaswereld’. De zaak heeft ruim vierhonderd soorten kaas, voor een deel zelf
geïmporteerd. De nu nog Santpoortse zaak
– met een filiaal in Amsterdam – levert veel
aan horecazaken zoals toprestaurants.
Wanneer de nieuwe zaak in Les Halles opent
is nog niet bekend.

Barbara Hart

Als de melk voor het verzuren wordt geconcentreerd (door toe
voeging van melkpoeder, membraanfiltratie of indampen) is
het verzuurde eindproduct ook dik, maar dan spreekt men van
Bulgaarseyoghurt.

juni 2013

Het was dringen geblazen bij de
proeverij tijdens het symposium over
yoghurt.
juni 2013
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