Wat koopt u bij de boerderijwinkel?
Een middagje vertoeven in boerderijwinkel De Kopermolen van de familie Van Klooster in
Stoutenburg bij Amersfoort leert waarom mensen boerenzuivelproducten kopen. De smaak,
het draait allemaal om wat men proeft. De een noemt het vol, de ander romig en een derde
ambachtelijk. Die ‘echte’ smaak blijkt het belangrijkste argument om zuivelproducten bij de
boer te halen en niet in de supermarkt.
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“Elke week komen wij hier, we halen alle zuivel van deze boerderijwinkel.
Melk, yoghurt en eieren nemen we nu mee, de volgende keer zit daar
ook wel weer kaas bij. De producten zijn veel lekkerder, die uit de
supermarkt lijken soms net water. Het is ook een professionele winkel
hier, alles staat kant en klaar en goed gekoeld. En de mensen helpen je
altijd vriendelijk en weten waar ze over praten.”

“Mijn ouders komen hier regelmatig, maar omdat ik
vandaag vrij heb, ben ik gegaan. Ik heb kaas, eieren en
karnemelk gekocht. De kaas kopen wij hier altijd; die is
lekkerder, heeft een veel betere smaak dan de supermarktkaas. We moeten een kwartiertje rijden naar deze
boerderijwinkel, dus al met al ben je drie kwartier kwijt.
Maar dat hebben we er graag voor over!”

In de winkel bij...
Martin en Marieke van Klooster hebben al sinds 1991 een boerderijwinkel,
tegenwoordig valt die onder de keten Landwinkel. Zij melken veertig koeien
en verwerken alle melk tot boerenkaas, karnemelk, boter, volle en halfvolle
melk en yoghurt. In hun boerderijwinkel verkopen zij daarnaast ook
boerenkaas en boerenvla van andere zuivelboerderijen, wijn, koek, jam,
vlees en sappen. Per week bezoeken ruim 450 mensen de winkel.
“Vooral voor de kaas en de vla komen wij hier. Die smaken veel
beter dan uit de supermarkt, je proeft dat echte. We hebben ook
slagroom en honingkoek meegenomen, die willen we nu eens
proberen. Deze kaaswinkel ligt voor ons niet op de route naar het
werk, maar we rijden hier graag speciaal naartoe.”
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“Samen met mijn man heb ik een restaurant in Amersfoort en wij vinden het
mooi om streekproducten aan te kunnen bieden. Ik haal bij de familie Van Klooster
slagroom, melk, eieren en vaak ook kaas en boter en soms zelfs wijn. Er zit zoveel
smaak aan de producten hier! We moeten vaak de recepten aanpassen, omdat
deze producten voller zijn. Zo gebruiken we voor de cappuccino geen volle melk,
maar de halfvolle variant. Ook mooi is dat de producten zo vers zijn, verser dan
hier kan ik ze niet krijgen. Het is soms gewoon moeilijk om de melk voor de
cappuccino mooi op te kloppen, want die is daarvoor bijna té vers.”

“Wij hebben vla, melk, broodmix en honing gehaald. En
dit keer ook de appelsaptap; erg leuk voor bijvoorbeeld
een kinderfeestje. We komen hier omdat de smaak van
de producten veel beter is. De kaas is veel lekkerder,
romiger. En als je hier eenmaal vanillevla hebt
geproefd, eet je die uit de supermarkt nooit meer.
Bovendien is het in zo’n kleine winkel veel leuker om
boodschappen te doen dan in de supermarkt.”
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