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Cum Laude nieuwe stijl

Nieuw onderzoeksrapport rauwe melk(producten)

Zuivel met een ster

Cum Laude, de jaarlijkse verkiezing van de lekkerste Boerenkaas, Kaas van de
Boerderij en andere boerderijzuivel, zal er in 2017 anders uitzien dan in voorgaande jaren. Zo wil de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders meer horeca en
kaasspeciaalzaken bij de prijsuitreiking in de zaal hebben om meer aandacht
te generen voor de producten.

Begin november verscheen er een nieuw
onderzoeksrapport over rauwe melk
(producten) en gezondheid. Het betreft
een literatuurstudie naar de verschillen
tussen gepasteuriseerde melk en rauwe
melk en welke componenten in rauwe
melk (al dan niet) bijdragen aan mogelijke
gezondheidsvoordelen. De studie is
gedaan door Peter Voshol en Fenneke
Wijnands van het Louis Bolk Instituut in
opdracht van Innovatie Agro & Natuur
van het ministerie van Economische
Zaken. De Zelfkazer zet een aantal
bevindingen van de onderzoekers op
een rij.

Naast de technische keuring zal er weer een proeverij gehouden worden met
prominenten, culinaire journalisten en trendsetters. Zij kunnen vervolgens ook bij
de prijsuitreiking aanwezig zijn, die waarschijnlijk op dezelfde dag zal plaatsvinden.
Cum Laude 2017 vindt eind maart plaats – de promotiecommissie en het bestuur
van de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders moeten de data nog definitief vaststellen.
Zo gauw de data bekend zijn, worden die op de website en in de nieuwsbrief van
De Zelfkazer vermeld.

Astma, hooikoorts eczeem
Rauwe melkproducten hebben zeer waar
schijnlijk een preventief effect op de ont
wikkeling van astma, hooikoorts, atopisch
eczeem en andere atopische aandoeningen
bij zowel boerenkinderen als
niet-boerenkinderen.

uit: Nieuwe Oogst

Vergeten kaas herontdekt
Op Boerderij Hartstocht in het Gein in
Abcoude maakt Jacqueline van den Burg
haar eigen Verse Hollandse Kaas. “Ik verbaasde mij over het feit dat alle verse kazen
uit het buitenland worden gehaald, terwijl
Nederland echt een kaasland is”, stelt de
kaasmaakster. “Ik vond het leuk om dat te
ontwikkelen.” Toen ze haar kaasje liet proeven
aan een kaasboer, zei die: verse Friese
schapenkaas. “Het leek er sterk op dat ik
een vergeten kaassoort opnieuw had ontdekt”, lacht de Abcoudse.
De ingrediënten die de verse kaas bevat zijn
koemelk, stremsel en wat zeezout. “Dat
maakt de kaas heel puur”, stelt Jacqueline.

Kaagse Kleefkaas derde bij verkiezing
Marga Mooren kreeg voor haar Kaagse Kleefkaas de derde prijs tijdens de
Groene Hart Streekproduct-verkiezing 2016. De Kaagse Kleefkaas is een romige
en robuuste kaas met een Frans tintje, uit een kuipje

Anti-carcinogene eigenschappen
“De kaas is net wel, net niet smeerbaar en weer iets nieuws uit het Groene Hart”, vertelt
Marga. “Pierre Wind, voorzitter van de vakjury van de verkiezing, vond de naam voor verbetering vatbaar en op Facebook heb ik iedereen uitgenodigd om mee te denken over een
naam die beter past.”
Aan de verkiezing deden dit jaar tien producenten met in totaal zeventien producten mee,
variërend van zuur vlees en kruidenkaas pesto tot Lakenveldervlees en Groene Hart-advocaat. Tineke Bergmans van Zoet, Zuur & Hartig kreeg voor haar piccalilly de eerste prijs.
De tweede prijs ging naar beroepsvisser Theo Rekelhof uit Kudelstaart met het product
brasem. Tim den Hartog nam voor zijn biologische amarena-kersenijs de aanmoedigingsprijs voor het meest duurzame product, ’t Groentje, in ontvangst.

uit: algemeen dagblad

Volle zuivel bij diabetes

uit: nieuwsbrief voor diëtisten
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Overgewicht
Totale (volvette) zuivelinname (inclusief
yoghurt) werkt beschermend tegen over
gewicht en obesitas.

voedselveiligheidswaarde door de fysieke
pH-verlaging waarbij mogelijk pathogene
bacteriën geen gezondheidsrisico opleveren.

Hygiëneprotocollen
Door de huidige belangstelling voor
consumptie van vers, natuurlijk en lokaal
verbouwd voedsel, wordt het nuttigen van
rauwe melk steeds populairder over de
gehele melkveehouderij in Nederland en
daarbuiten. Gezien deze toename is de aan
beveling om de gezondheid te waarborgen
door het opstellen van doeltreffende, pas
sende hygiëne- en verwerkingsprotocollen
passend binnen de toenemende vraag naar
rauwe melk(producten).

Fermenteren
Het fermenteren van rauwe melk geeft een
toegevoegde voedingswaarde in de vorm
van beschikbaarheid van bepaalde nutriën
ten en als pre- en probiotica voor onze
darmflora en het systemisch functioneren/
adapteren van het lichaam daarop.
Fermenteren geeft ook een toegevoegde

NB. De associaties en verbanden tussen zuivel en
anti-carcinogene eigenschappen, diabetes en overgewicht zijn grotendeels gebaseerd op gangbare
melk en niet op rauwe melk. Studies over deze
aandoeningen en rauwe melk waren bijna niet
beschikbaar.

Over de anti-carcinogene eigenschappen
van melk(bestanddelen) zijn de resultaten
gunstig. Maar vaak zijn melkbestanddelen
afzonderlijk van elkaar getest en dus niet
in de voedselmatrix. Daarbij zijn de resul
taten over anti-carcinogene eigenschappen
grotendeels gebaseerd op in vitro en in vivo
studies. Dus voorzichtigheid is geboden bij
het extrapoleren van de data naar mensen.
Tevens is onduidelijk of de bestanddelen in
voldoende mate aanwezig zijn in de melk
om bij te dragen aan de preventie van
kanker.

Diabetes type 2

foto: marlien van leeuwen

Een vraag die diabetesprofessionals volgens
de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
vaak stellen is: ‘Welke zuivelproducten kan ik
aan mensen met diabetes adviseren –
mager, halfvol of vol?’. Anders dan de Schijf
van Vijf ontraadt de NDF volle zuivel niet.
‘In melk en melkproducten zitten stoffen die
helpen om diabetes te voorkomen. Alle zuivelproducten zonder toegevoegde suiker kunnen
worden aangeraden aan mensen met diabetes’,
aldus de FAQ van de NDF voor mensen met
diabetes. Zelfs mensen met diabetes die willen afvallen, kunnen volgens de NDF kiezen
voor volle melkproducten en volvette kaas.

factor. De bevindingen over totale zuivelin
name en het verband met diabetes type 2
zijn niet eenduidig. Als gekeken wordt naar
melkbestanddelen in relatie tot diabetes
type 2 lijken eiwitten een beschermend
effect te hebben op de aandoening. Het
verband tussen vetzuren en diabetes type 2
behoeft nog verder onderzoek; verzadigde
vetzuren zouden de kans op diabetes type 2
vergroten en onverzadigde vetzuren zouden
de kans verlagen.

De winnaars van de Groene Hart
Streekproduct-verkiezing 2016.

Met betrekking tot diabetes mellitus type 2
kan geconcludeerd worden dat voorname
lijk yoghurt een beschermend effect heeft.
Voor het metaboolsyndroom lijkt vooral
totale zuivelinname een beschermende

foto: shutterstock

“Als het aan ons ligt komt er morgen een
sterrensysteem voor zuivel”, aldus Peter
Verdaasdonk, directeur van de Dieren
bescherming. “Maar de zuivelindustrie inclusief
LTO wil melk niet differentiëren. Ze staat op
het standpunt dat de kwaliteit over de hele
linie goed is en zoekt eigen wegen om te
verduurzamen. Wij vinden dat je wanneer je
onderscheid kunt aanbrengen, je dat ook
moet doen. De Dierenbescherming steekt nu
energie in het creëren van draagvlak voor
een sterrensystematiek voor zuivel bij de
retail. We hopen op een partij die, net als zes
jaar geleden Albert Heijn met varkensvlees,
zuivel met één ster van de Dierenbescherming
wil verkopen.”

Nuttigen van rauwe melk wordt
steeds populairder.
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