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Buffels en ezels melken in Noord-Italië
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Melkquota deden bedrijven
andere weg inslaan

py

Melk met meerwaarde produceren kan de samenvatting zijn van de bezoeken die we met de groep
rundveeconsulenten brachten aan twee Noord-Italiaanse bedrijven die respectievelijk buffels en
ezels melken. Het is eens iets anders.
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Jonas Hanssens & Marc Schröder, landbouwconsulenten Boerenbond/Baurnbund
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p het bedrijf van de familie
Chicco in Carmagnola, dicht
bij Turijn, worden zo’n 500
buffels gemolken. Daar maken ze ver
schillende authentieke mozzarella
kazen mee.
In de 30 jaar dat Europa melkquota
kende, betekende deze voor veel vee
houders een begrenzing in hun
bedrijfsontwikkeling. Sommigen koch
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ten quota bij, anderen richtten zich op
andere takken. In België was bijvoor
beeld het houden van Belgisch wit
blauw vleesvee een voor de hand lig
gende keuze. Dit probleem stelde zich
ook in Italië. Op bezoek bij de familie
Chicco werd duidelijk dat zij wel nog
wilden melken, maar niet geremd wil
den worden op de liters die ze mochten
produceren. Melk met meerwaarde,

letterlijk met ‘meer waarde’, was hun
doel. Luca Chicco zocht en vond met
waterbuffelmelk een uitermate
geschikt verdienmodel voor de laagge
legen gronden waar zijn boerderij gesi
tueerd was.
Luca kocht om te starten een honderd
tal buffels aan. Momenteel is de kudde
uitgegroeid tot zowat 500 stuks. De die
ren krijgen voornamelijk stro en ruwe

Veehouderij
Veel verschil tussen Holsteins en buffels

8-10 liter
8° vet, 4,5° eiwit
10 maanden en 10 dagen

Échte buffelmozzarella

en

nenten: ze bevat zo’n 80 gram vet en
45 gram eiwit per liter. Deze rijkere melk
is dus uitermate geschikt voor de pro
ductie van kaas en boter.
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Het is dan ook die weg die Luca samen
met zijn vader, moeder en wat helpers is
ingeslagen. Ze produceren onder meer
eigen buffelmozzarella om zo de melk
met meerwaarde te kunnen vermark
ten. Doordat de familie Chicco zo de
hele keten in handen heeft, kan men ook
van onderuit sturen. Zo is de consump
tie van mozzarella in de zomer veel gro
ter. Mozzarella wordt dan veel gebruikt
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laagwaardige grassen te eten. Deze oer
sterke dieren zijn het namelijk gewend
om zich te behelpen met wat de natuur
hen geeft. Wanneer buffels het jaar rond
gevoederd worden met goede gras- en
maiskuil worden ze veel te vet. Dit
weegt op hun gezondheid. Enkel tegen
het einde van de dracht krijgen de die
ren wat mais en luzerne gevoederd.
In de infografiek zie je een vergelijking
tussen waterbuffels en Holsteinkoeien.
Buffels produceren van nature veel min
der melk en hebben een langere draag
tijd dan een gewone melkkoe. Toch heeft
het melken van buffels heel wat voorde
len. De melk is veel rijker aan compo
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28-30 liter
4,2° vet, 3,5° eiwit
9 maanden

bo

Buffel

Bo

Dagproductie:
Componenten:
Draagtijd:

Holstein

in salades die je op de menukaarten van
zowat elk restaurant kunt vinden. Om in
de zomer veel buffelmozzarella te kun
nen maken, moet Luca ervoor zorgen
dat de dieren net voor de zomer afkal
ven. Zo heeft hij in de zomer de meeste
buffelmelk. Net als koeien produceren
buffels de meeste melk in de eerste
maanden na het afkalven, waarna de
productie afneemt. Normaal gezien is
voor de productie van 1 kg kaas onge
veer 10 liter melk nodig. Omdat de buf
felmelk erg rijk is aan voedingscompo
nenten volstaat 4 liter.
Naast buffelmozzarella maakt Luca
intussen ook primosale, ricotta en
caciocavallokazen. Deze vallen erg in
de smaak in het nabijgelegen Milaan.
Het buffelbedrijf heeft zijn netwerk
er intussen uitgebreid tot zo’n 150
winkels waaraan de buffelproducten
verkocht worden. De hoogwaardige
buffelmozzarella is er een gewaar
deerd product dat Luca positief stemt
voor de toekomst van zijn bedrijf
(chiccoluca.it/home.php). ->
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Voor 1 kg kaas
volstaat 4 liter
buffelmelk.
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Veehouderij
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Een gepassioneerde ezelhouder: Giuseppe Borghi beleeft duidelijk
vreugde aan zijn dieren.
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Exclusieve melkpoeders en kaas
De ezelinnen worden gedurende vijf
maanden twee keer per dag gemolken.
Om 150 ezels te melken zijn twee tot
drie personen vier tot vijf uur in de weer.
Gemiddeld levert elke ezel 1 liter melk
per dag. Ongeveer anderhalf jaar na de
geboorte wordt het volgende veulen
geboren en kan men opnieuw beginnen
melken. Doordat ezels het jaar rond
veulenen, worden er continu 150 ezelin
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Ook ezelmelk heeft zo zijn verhalen.
Naar verluidt baadde de schone Cleo
patra zich dagelijks in ezelinnenmelk,
omdat ze geloofde dat ze daardoor eeu
wig jong en gezond zou blijven. Of dit
een waargebeurd verhaal is, laten we in
het midden. Maar we dachten er wel
aan toen we de grootste ezelmelkerij
van Europa bezochten. Die ligt in
Quattro Castello, ten westen van
Modena. Giuseppe Borghi is de
bedrijfsleider.
Van de 800 ezels worden er zowat 150
gemolken. Giuseppe gebruikte in zijn
jonge jaren ezels om de melk van andere
boeren naar de melkerij te brengen.
Gaandeweg maakten de ezels plaats
voor modernere transportmiddelen en
Borghi werd noodgedwongen arbeider.
Maar zijn passie voor ezels bleef. In 1990
maakte hij van zijn hobby zijn beroep.
Hij bouwde de ezelhouderij stelselmatig
uit. Er kwamen vakantiewoningen, een
restaurant en een hoevewinkel, die
bezoekers aantrekken. Samen zorgen ze
voor meer bekendheid en extra klanten.
De ezels worden in kleine groepen
gehouden. Het meest voorkomende ras
is het lokale ras Romagnolo, een flink
uit de kluiten gewassen ezeltype dat
boven de andere rassen uitsteekt. De
dracht duurt één jaar. De veulens blijven
bij hun moeder, ook wanneer die
gemolken worden. Mannelijke veulens
worden gecastreerd en geslacht van
zodra ze 18 tot 24 maanden oud zijn. Het
vlees komt op tafel in het eigen restau
rant. Vooral de salami is vermaard.
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Melk van ezelinnen

nen gemolken. Een totale productie van
150 liter ezelmelk per dag lijkt weinig,
maar die wordt tegen 15 euro/liter ver
kocht. Ezelmelk benadert de samenstel
ling van moedermelk en men schrijft er
hypoallergene eigenschappen toe. Bij
sommige spijsverteringsproblemen
brengt ze verlichting. Omdat ezelinnen
melk het immuunsysteem versterkt,
wordt ze aanbevolen aan kankerpatiën
ten tijdens hun behandeling. Borghi
beschikt over een eigen vriesdroogin
stallatie. Eén liter melk levert 100 g
melkpoeder op. Dat melkpoeder is goed
bewaarbaar en het wordt verkocht in
apotheken en natuurwinkels. Maar je
kan het ook bestellen via de onlineshop
(www.montebaducco.it). Daar betaal je
120 euro voor 400 g. Exclusief voor het
eigen restaurant wordt ook kaas
gemaakt.

Tijdens het bedrijfsbezoek viel het ons
op dat Giuseppe Borghi zeer liefdevol
omgaat met zijn dieren. Het leek de
ezels er te bevallen en ze bedanken hem
met een lange levensduur. De
Romagno-ezel wordt 20 tot 25 jaar oud.
Ook in deze niche volstaat passie voor
ezels niet. Het bedrijf haalt ook inkom
sten uit toerisme en uit het restaurant.
Opvallend was dat overal in het bedrijf
het gereedschap mooi geordend opge
borgen werd, klaar voor gebruik. Ook in
Italië weet men het werk te organiseren
om ergens te geraken. n

Ezelinnenmelk
heeft hypoallergene
eigenschappen.

