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Met gepaste trots presenteren wij u deze speciale
uitgave voor de Pasen. Deze tijd leent zich perfect
voor wat extra luxe: of het nu een lekker stuk
Lutjewinkel1916 of handgemaakte boerenkaas is
bij het ontbijt, of kaas als onderdeel van de lunch
of het diner, we laten u graag zien wat er allemaal
mogelijk is. Laat u inspireren, verrassen en probeer
zelf ook eens wat uit. Want als we iets geleerd
hebben in de afgelopen periode is het dat de
wereld nog steeds dol op kaas is.
Misschien zelfs meer dan ooit tevoren!

20 • high beer

12 • salade

Het doet mij dus goed dat we weer een
schitterende special hebben kunnen maken vol
specialiteiten, ideeën en bijzondere combinaties.
Ik hoop dan ook dat u hier inspiratie uit haalt om
uw klanten mee te verrassen en te verwennen.
Voor vragen weet u ons natuurlijk te bereiken.
Wij beantwoorden deze graag.
Wij wensen u veel inspiratie en succesvolle
paasverkopen toe!

Met vriendelijke groet,

Dick van der Kolk
Market Unit Manager

27 • dessert

23 • soep

...en
nog veel
meer kaas
inspiratie
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proef de lente • met bloemen & kruiden

Zodra de zon schijnt verwent de natuur
ons met talloze verse producten en frisse

2

Bloemen &ls
kruiden a er
smaakmak

1

smaken. Nu de dagen weer langer zijn
hebben we volop tijd om ervan te genieten.

1

178701 • Boerenkaas citroengras 8 kg

Nederland | Koemelk | Boerenkaas met een aangename twist.
Het romige karakter van de kaas combineert uitstekend met het
frisse citroengras.
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2

175459 • Le Satonnay met bloemblaadjes 100 g

Frankrijk | Geitenmelk (RM) | Vrij jonge geitenkaas uit rauwe

leve de

4

Lente!

1

melk, bedekt met bloemblaadjes. Een verrassende combinatie die
de zintuigen prikkelt.

3

4

125291 • Arina Brandnetel 4.5 kg

Nederland | Geitenmelk | Hollandse kaas uit pure geitenmelk
op smaak gebracht met brandnetel. Aangenaam zuiver en
kruidig van smaak.

4

170807 • Tomme aux fleurs de printemps 6 kg

Frankrijk | Koemelk (RM) | Franse bergkaas vol karakter, gerijpt met
eetbare bloemen. Een kleurrijke en bovenal smaakvolle lekkernij.
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brunch • licht & lekker

Paasbrunch

2

vol verwennerij

3

Een brunch leent zich perfect voor gerechten die bij

zowel ontbijt als lunch passen. Hartige heerlijkheden
voor zowel lichte als lekkere trek.
Dat wordt smullen!
2

Benieuwd
pt?
naar het receij
Vraag het b
ons aan

1

6

144790 • Ricotta Trevisanalat 250 g

1

2

123199 • roomkaas bieslook 1.25 kg

Italië | Koemelk | Kenmerkend voor deze Italiaanse

Nederland | Koemelk | Deze intens zachte en

specialiteit is de rulle doch smeerbare structuur en

tegelijk kruidige kaas is perfect smeerbaar en goed

de licht zoete smaak.

te gebruiken als dipper voor bijvoorbeeld groenten.

130072 • Roomboter lammetje 100 g

3

182149 • Queso de oveja con Chili 3 kg

Nederland | Koemelk | Het Paasontbijt is natuurlijk

Spanje | Schapenmelk | Spaanse schapenkaas

niet compleet zonder dit goedgeluimde en uitstekend

ingewreven en gevuld met rode peper. Uitgesproken

smeerbare schaapje van echte roomboter.

pikant en krachtig van smaak.
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Burger

brunch • hartige trek

bij de brunch

Benieuwd
pt?
naar het receij
b
t
Vraag he
ons aan

Weinig gerechten zo populair en

veelzijdig als een heuse burger. De burger
bij de paasbrunch is er een om je vingers
bij af te likken: een fantastische
vegetarische burger met geitenkaas.

heerlijke

hartigheid
126004 • Boerenkaas
belegen 48+ 16 kg
Nederland | Koemelk (RM)
Heerlijk pikante boerenkaas
met een smedig zuivel.

vol met,
gaten n
vol vak
smaa
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125121 • Maasdam Geitenkaas 50+ 10 kg
Nederland | Geitenmelk | Geitenkaas met een

groeten uit rotterdam!
Tijd zorgt ervoor dat De Rotterdamsche Oude kaas uniek is en blijft.

unieke twist. Licht zoet van smaak en zeer breed

Het karakter, het uiterlijk en de uitgesproken smaak worden allemaal door

170811 • De Rotterdamsche Oude
55 weken 12 kg

toepasbaar.

tijd versterkt. De robuuste kaas is uiteraard een ideale bite voor bij de borrel,

Nederland | Koemelk | De 55-weekse variant van

maar komt ook in diverse gerechten perfect tot zijn recht. Wat dacht je

de Rotterdamsche Oude heeft een robuust

bijvoorbeeld van een aspergetaart met ei en filodeeg?

karakter zonder aan romigheid te hebben ingeboet.
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brunch • warm

Rustique

Franse verleiding
Oh, la la! Het aantal verleidelijke kazen uit Frankrijk
kent haast geen grenzen. En wat voor heerlijks je er

Geniet van de intense en pure
smaak van Franse kaas uit het
vuistje, of verwarmd in een croissant.
Franse kaas leent zich perfect voor
snelle, eenvoudige creaties.

al niet van maakt... formidable!

Smaakvolle ronde
intens romig & pikant

Op zoek naar een lekkere
originele bite tussendoor?

100466 • Le Rustique 1 kg

Denk dan eens aan een

Frankrijk | Koemelk | Gebaseerd op

eenvoudige flammkuchen met

oude recepturen van de originele

een karaktervolle kaas en crème

Camembert. Vol van smaak met
een 'rustiek' karakter.

fraîche. Combineer je deze met
het zoetje van blauwe druiven,
dan ontstaat er een heerlijke
hartige snack die altijd welkom
is. Je gasten zullen smakelijk
verrast zijn!

105996 • Danablu
IGP 1.5 kg
Denemarken | Koemelk
Deense blauwe kaas die
ontstaan is als antwoord
op de Franse Roquefort.
Krachtig van smaak en
veelzijdig in gebruik.
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brunch • favoriet

Onze Favoriet

Bunkerkaas
bijzonder gerijpt

de zoektocht naar
een unieke kaas

138114 • Twentse bunkerkaas 14 kg
Nederland | Koemelk | Door ondergrondse rijping
in een voormalige bunker heeft de Twentse
Bunkerkaas een uniek, pikant karakter

Onder 'Le Favori' komen alleen de meest bijzondere

met een iets zoete nasmaak.

buitenlandse kazen. Onze specialisten reizen
daarvoor door heel Europa om op zoek te gaan
naar de allerlekkerste kazen. Pas als zij tevreden
zijn, mag het label 'Le Favori' erop. Zo weet je als
klant dat je altijd de beste kwaliteit in je
assortiment hebt.

Henriette van Kessel • Product Group manager

Benieuwd
pt?
naar het receij
b
t
Vraag he
ons aan

De Twentse Bunkerkaas is tot in
perfectie gerijpt in voormalige munitiebunkers
in het Twentse Daarle. Daar heerst een perfecte
omstandigheid voor het rijpen van kaas. Door de
uitstekende isolatie is de luchtvochtigheid constant en is het
er altijd circa 15 graden. Het geeft een kaas die
rijk is aan toepassingen.

Twentse trots

178885 • Chèvre vers
Le Favori 1 kg
België | Geitenmelk
Heerlijke verse kaas uit
pure geitenmelk.
Goed snijdbaar en met een
fris en zuiver karakter.
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borrel • uitgebreid

Glaasje
kaasje

1

3
2
3

2

1

130705 • Brugge Broodje Apero 2.8 kg

België | Koemelk | Smaakvolle kaas verrijkt met mosterdzaadjes
en fenegriek. Perfect voor bij een goed glas Belgisch bier.

4

2

100466 • Le Rustique 1 kg

Frankrijk | Koemelk | Gebaseerd op oude recepturen van de originele

kaasplank

boordevol
Uitbundige smaken
14

Zeg je Pasen, dan zeg je borrelen. Met bubbels, een mocktail of
een goede wijn. Gezellig met zijn allen rond de tafel, met alle tijd
en aandacht voor elkaar. Een goede kaasplank hoort daarbij.
Stel een palet samen van verschillende kazen en vul deze aan

Camembert. Vol van smaak en met een 'rustiek' karakter.
3

175491 • Boeren Bonte kaas Olijf & Tomaat 48+ 12 KG

Nederland | Koemelk (RM) | Een geslaagd huwelijk tussen
Hollandse boerenkaas en traditionele Italiaanse smaakmakers.
4

121268 • De Rotterdamsche Oude 100 weken 11 kg

met smaken die elkaar versterken. Zoals een zuur augurkje,

Nederland | Koemelk | De overjarige variant van deze sublieme

zoetheid van fruit of hartig van olijven en charcuterie.

kaas is brokkelig en zit bomvol karakter.
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3x Nacho'
s
Feestelijke
werelds borrelen
en
Smull jn
op zi ans
a
Mexic

borrel • nacho's

Benieuwd
pt?
naar het receij
Vraag het b
ons aan

Ingrediënten
Verrass
en
zacht & d
zoetig

•
•
•
•

1

Farmhouse nachos met pulled chicken

1 zak nachochips naturel
150 g pulled chicken
15 cherry tomaten, gehalveerd
4 lente-ui, in dunne ringen
gesneden
• 3 el jalapeño peper,
grof gesneden

2

Cahills Irish whiskey quesadilla
met chorizo en tomatensalsa

3

Zoete nacho’s met Les Sapins Bleus
dipsaus en appelcompote

• 3 rijpe trostomaten, in zeer
kleine blokjes gesneden
• 1 rode ui, zeer fijn gesnipperd
• 2 el gehakte koriander
• 4 el maïskorrels, grof gehakt
• sap en rasp van 1 limoen

• 1 zoete ui, gesnipperd
• 2 el olijfolie
• 2 jonagold appels, geschild,
in kleine blokjes gesneden
• 100 ml appelsap
• 1 el appelstroop
• snufje kaneel

Meer pit?
Extra
jalapeños!

• 1 blik crispy maïskorrels
150 g, uitgelekt
• 150 g Cave aged farmhouse
cheddar, geraspt
• 5 takjes koriander
• sriracha mayonaise
• 1 bakje guacamole

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

peper en zout
2 bieten tortillas
2 wortel tortillas
50 g chorizo plakjes
200 g Cahills Irish Whiskey, geraspt
75 g zure room

200 g Les Sapins Bleus
50 ml room
4 tarwe tortilla’s
50 ml roomboter
6 el maple siroop
4 el rietsuiker
1 tl Chinese vijfkruiden poeder

Crispy hot nacho's

Nacho's komen als chips oorspronkelijk uit Mexico.

178765 • Cave aged Farmhouse
Cheddar PDO 3.3 kg

178865 • Cahills Irish whiskey 2.2 kg

178756 • Les Sapins Bleus 1 kg

Tegenwoordig zijn ze over heel de wereld populair als borrelsnack.

Verenigd Koninkrijk | Koemelk | Ambachtelijke

Ierland | Koemelk | Ierse Cheddar op smaak

Frankrijk | Koemelk (RM) | Ambachtelijke specialiteit

Nacho's lenen zich dan ook voor tal van heerlijke variaties, waar

gebracht met whiskey. Perfect in verhouding

doorspekt met pikante aders. In kleine oplages

kaas en voorname rol bij speelt. Benieuwd naar de bereidingswijze

om intens van te genieten.

gemaakt op een boerderij in de Haute-Savoie.

van deze drie nachoshotels? Vraag het recept op bij Zijerveld.

Cheddar, in doeken gerijpt in natuurlijke grotten.
16

Korrelig van structuur maar intens romig in de mond.
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Bierkazen

Prettig gezelschap

Bier & kaas • bierkazen

Prettig pa
Lentebocak r:
kaas &
Lentebock
bier

2

1 182095 • Boeren seizoenskaas
Lentebock 48+ 8 Kg

Nederland | Koemelk (RM) | De volle
smaak van boerenkaas combineert

1

uitstekend met het frisse en karamelachtige
van lentebock. Puur vakmanschap van eigen bodem!
2 139902 • Val Dieu
Grand Cru 200 g

België | Koemelk | Waalse specialiteit die
tijdens de rijping ingewreven is met abdijbier.
Heerlijk vol en aromatisch van smaak.
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High beer

Bier & kaas • lutjewinkel1916

4 x een
unieke
smaak
beleving

perfect met
Lutjewinkel1916 is bereid met een speciale receptuur,
geselecteerd op speciale rijpingsmomenten. Die geven je vier
onderscheidende topsmaken, die perfect matchen met een
speciaalbier. Wij serveren je vast vier optimale smaakcombinaties.

Verfijnd & Romig

20

lekker met blond bier

Rijk & Romig

lekker met tripel bier

pittig & Romig

lekker met dubbel bruin bier

178815 • Lutjewinkel1916
Verfijnd & Romig 16 kg

178816 • Lutjewinkel1916
Rijk & Romig 16 kg

Nederland | Koemelk

Nederland | Koemelk

Krachtiger van smaak dan jong

Rijker, krachtiger en voller van

belegen maar zachter dan belegen.

smaak dan belegen, ingetogener

Door de lichte rijping is de smaak

dan extra belegen. Zuivel zonder

romig en puur. Gegarandeerd een

kristallen, het is dus uitstekend

volle plak op de kaasschaaf.

schaaf- en snijdbaar.

167775 • Lutjewinkel1916
Pittig & Romig 16 kg

169479 • Lutjewinkel1916
Robuust & Romig 16 kg

Nederland | Koemelk

Nederland | Koemelk

Zachter in de mond dan oude

Uitgesproken intens en robuust

kaas, pittiger dan extra belegen.

dankzij een zeer lange rijping.

Kaas vol complexe, krachtige

De romigheid en het lichte zoetje

aroma’s waar de unieke combinatie

zijn goed herkenbaar in de

van het ziltje, het zoetje en de

nasmaak. Voor liefhebbers van

romigheid volop behouden blijft.

oude kaas de beste match.

Robuust & Romig

lekker met Gerstewijn
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Koken met kaas
Gnocchi

VOORGERECHT

45 MIN

4 PERSONEN

Een knapperige gnocchi met zacht-romige

Fiordilatte, tonijn, honingtomaatjes en verse
basilicum.

Ingrediënten:
• 500 g gnocchi
• 4 el olijfolie
• 2 sjalotten
• 2 tenen knoflook
• 200 g honingtomaatjes
• 3 el pesto arrabbiata
• 2 blikjes tonijn in olie à 160 g
• 3 el taggia olijven zonder pit
• 200 g Fiordilatte
• handvol basilicum blaadjes
• peper en zout
Bereidingswijze:
Verwarm de heteluchtoven voor op 200 °C.
Verhit een ovenbestendige pan. Voeg 3 el olie
toe en bak de gnocchi in 10 minuten knapperig.
Haal de gnocchi uit de pan. Voeg 1 el olie toe,
de gefruite sjalot en de knoflook. Doe de
gebakken gnocchi terug in de pan en voeg de
tomaten, pesto, tonijn en de olijven toe.
Roer alles door elkaar en bak nog 2 minuten.
Breng op smaak met peper en zout.

Smullen met
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Gnocchi

Garneer het vervolgens met de Fiordilatte en
zet 10 minuten in de oven, tot de Fiordilatte
goudbruin kleurt. Serveer met verse basilicum.

178693 • Fiordilatte 500 gr
Italië | Koemelk | Koemelkse variant op de
originele Mozzarella. Uitstekend geschikt
voor diverse culinaire toepassingen.

frisse voorjaarssoep

diner • vol van smaak

Gazpacho

SOEP

35 MIN

4 PERSONEN

Ingrediënten: 250 g Brugge Blomme (w.v. 100 g ter garnering) • 100 g bloem
50 g roomboter • 2 el maanzaad • 150 ml groentenbouillon • 2 komkommers
1 rijpe avocado • 1 bosui • 1 groene appel • 1 teen knoflook • sap van ½ limoen
½ limoen in partjes • 2 el olijfolie extra virgin • peper en zout • 1 el verse bieslook
Bereidingswijze: Verwarm de oven op 180 °C. Rasp 150 gr. kaas boven een
kom met de bloem. Voeg de boter toe en kneed alles goed door. Vorm een
rol van 5 cm dikte en rol deze door het maanzaad. Wikkel in folie en leg het
15 minuten in de vriezer. Pureer nu de bouillon, komkommer, avocado, bosui,
appel en knoflook tot een gladde soep. Breng op smaak met limoensap,
olijfolie en eventueel zout. Zet koud weg. Haal het deeg uit de vriezer, snij
plakken van ½ cm dikte en leg die op een met bakpapier beklede bakplaat.
Bak de koekjes in 10 minuten krokant. Garneer de soep in kom of bord
met blokjes kaas, partje limoen en bieslook. Serveer met de koekjes.

116839 • Brugge Blomme 2 kg
België | Koemelk | Aangenaam zachte kaas gemaakt volgens eeuwenoude
recepturen. De eetbare korst zorgt voor een aromatisch karakter.

Salade

VOOR / BIJGERECHT

30 MIN

4 PERSONEN

salade Amaltura

Ingrediënten: 1 chioggia biet • 1 rode ui • 5 el frambozen azijn • 100 ml
olijfolie extra virgin • peper en zout • 200 g Amaltura geitenkaas
2 sneetjes oud brood • 4 el olijfolie • 1 el honingmosterd • 2 el hazelnootolie
150 g gemengde sla • 50 g gezouten pistache noten • 100 g frambozen
Bereidingswijze: Snij de biet en ui in dunne plakjes. Voeg de azijn en
olijfolie toe, wat peper en zout en hussel goed om. Marineer 20 minuten
in de koeling. Rasp 1/3e van de kaas en snij de rest van de kaas in kleine
stukjes. Snij het brood in blokjes. Verwarm 4 el olie in een koekenpan en
bak hier de broodblokjes goudbruin in. Als de croutons bijna goed zijn,
strooi je de kaas erover en bak deze 1 minuut mee. Laat de croutons
afkoelen. Schenk de marinade uit de kom met de groenten in een
kleinere kom. Klop de mosterd en de hazelnootolie erdoor.
Maak een schaal op met de sla, de ingelegde groenten, noten,
frambozen en de kaas. Schenk de dressing over de salade en
hussel voorzichtig om. Garneer met de croutons.

138919 • Amaltura 10 kg
Nederland | Geitenmelk | Robuuste Hollandse geitenkaas
met een zuivere, krachtige smaak, rijk aan kruidige nuances.
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DINER • vol van smaak

Romig & Blauw

Gratis beeld unsplash

Blue stilton botersaus

Lasagne

groente
Pasta met Emmental
Ingrediënten:
1 rode ui • 3 el olijfolie • 2 tenen
knoflook • 2 punt paprika’s
1 el gedroogde Italiaanse kruiden
½ el gerookte paprika poeder
750 ml tomaten passata
250 g verse lasagnevellen • 3 kleine
courgettes • 15 plakken pancetta
40 g rucola • 300 g Emmental
Suisse • peper en zout
Keukenspullen:
Ovenschaal 25x45
Mandoline of een kaasschaaf
24

HOOFDGERECHT

60 MIN

4-6 PERSONEN

Bereidingswijze: verwarm de oven voor op 180°C. Schenk wat olie in een grote pan en fruit de
gesnipperde ui 5 minuten. Voeg na 2 minuten de knoflook, paprika, kruiden en paprikapoeder toe.
Bak 5 minuten mee. Giet de passata erbij en breng op smaak met peper en zout. Breng aan de kook en
laat 15 minuten pruttelen. Pureer de saus met een staafmixer en giet deze in een in-geoliede ovenschaal.
Schaaf de courgette in zeer dunne lange plakken en bak of grill ze tot ze slap zijn.

Ingrediënten:
• 100 g Blue Stilton
• 100 g roomboter
• 8 groene asperges
• 8 regenboog bospenen
• 4 el witte balsamico azijn
• 100 ml olijfolie extra virgin
• peper en zout
• 4 lamsfilet à 150 g
• olijfolie
• 2 little gem sla
• 1 el gehakte platte peterselie

Bereidingswijze: meng de kaas met de boter.
Leg een stuk plastic folie op het aanrecht en schep het
kaasmengsel er op. Rol met behulp van de folie de kaas
op tot een rol van ca. 5 cm dikte. Leg in de koelkast tot gebruik. Schaaf voor de
salade met een kaasschaaf de asperges en de bospeen boven een ruime kom in lange
dunne slierten. Besprenkel met azijn en olie, bestrooi met peper en zout. Zet koud weg.
Dep het vlees droog en smeer in met wat olie. Verhit een grillpan en bak het vlees
2-3 minuten aan beide kanten. Haal uit de pan, bestrooi met peper en zout
en laat ze 2 minuten rusten in aluminiumfolie. Hussel de gesneden little
gem met de peterselie door de asperge-wortelsalade. Serveer het vlees met
2 plakken kaas-boter erop en de salade erbij.

Gegrilde lamsfilet

HOOFDGERECHT

30 MIN

4 PERSONEN

tip:
e
i
t
a
i
var ang de
verv n door
e
bospe asperges
witte

124105 • Blue Stilton PDO 2 kg
Verenigd Koninkrijk | Koemelk | Een ware klassieker
met een pittig en kruidig karakter. Het brokkelende
zuivel geeft een ongeëvenaard
zacht mondgevoel.

Blancheer de pastavellen 1 minuut in kokend water met een scheutje olie tot ze slap zijn. Leg een pastavel in
de lengte van je af op een schone ondergrond. Beleg met 2-4 plakken courgette, 1 plak pancetta, een
toefje rucola en een toef kaas. Houd 50 g kaas achter om mee te gratineren. Rol de pasta op en snij elke
rol in 2-4 stukken, afhankelijk van de diepte van je ovenschaal. Zet de rollen tegen elkaar aan in de
saus en bestrooi ze met de rest van de kaas. Bak de rotolo in 30-35 minuten in de oven.

178857 • Emmental Suisse AOP 3.5 kg
Zwitserland | Koemelk (RM) | De originele Zwitserse Emmentaler is 's werelds
meest befaamde gatenkaas. Kenmerkend is de rijke, nootachtige smaak.
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DESSERT • zoet

Dessert

genieten van
Shropshirechocoladecrème

Extra lekker
met een
glas rosé
champagne

Genieten van kaas kan op vele manieren. Wat combineren
betreft zijn er talloze verrassende mogelijkheden.

Eigentijds
smaakfestijn

Zoals witte chocolade-Shropshire crème met peer.

172899 • Shropshire blue 2 kg
Verenigd Koninkrijk | Koemelk | Deze variant op de
klassieke Stilton is gekleurd met orleaan en heeft daardoor

Het dessert is als vanouds de

ook een heel eigen karakter.

kroon op de maaltijd. Speciaal
voor Pasen kiezen we voor
frisse, verse smaakcombinaties.
Voor feestelijk genieten!

burrata

Benieuwd
naar het rece
pt
Vraag het bij ?
ons aan

in je dessert? doen!

Twee melksoorten

één bijzondere kaas

In de onherbergzame Pyreneeën in Frans Baskenland leven
geen grote kuddes melkvee. Lokale herders moeten het dus
doen met de beperkte melkopbrengst die ze hebben. Het is
daarom ook niet vreemd dat juist in dit deel van Frankrijk
veel kazen gemaakt worden van meerdere soorten melk.

175447 • burrata di bufala
Ponte Reale 125 g
Italië | Buffelmelk | Burrata uit pure buffelmelk

178768 • Tomme vache/brebis Ondua 4.5 kg

van ongeëvenaarde kwaliteit. Zacht van smaak

Frankrijk | Koeien- en schapenmelk | In 2020 werd

en met een hart van room.

deze aangenaam pikante specialiteit verkozen tot de
beste kaas uit gemengde melk van Frankrijk.

26

27

DESSERT • hartig

smaakvolle

Finale

Sluit de maaltijd af met een heerlijk

genieten
met extra passie

kaasplankje. Met de juiste afgestemde
smaken zit je altijd goed.

182155 • Camembert di bufala 150 g
Italië | Buffelmelk | Voortreffelijke Camembert uit pure buffelmelk.
Verfijnd, romig en toegankelijk van smaak.
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3
4

1 182148 • Queso de oveja
al Pedro Ximenez 3 kg
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Spanje | Schapenmelk | Gerijpte schapenkaas
op smaak gebracht met sherry. Intens van
smaak met een licht zoete ondertoon.

2

182150 • Brebirousse 1 kg

Frankrijk | Schapenmelk | Zachte schapenkaas met een opvallend gekleurde, gewassen
korst. Heerlijk romig, vol en aromatisch.
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178756 • Les Sapins Bleus 1 kg

Frankrijk | Koemelk (RM) | Ambachtelijke specialiteit
doorspekt met pikante aders. In kleine oplages
gemaakt op een boerderij in de Haute-Savoie.

4

182154 • L’Aviateur 100 g

Frankrijk | Koemelk | Romige witte korstkaas
verrijkt met crème fraîche. Ultiem zacht in de
mond en met een frisse nasmaak.
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Match time!

Delicate combi's met kaas

Dat kaas goed combineert met bijvoorbeeld bier of wijn,

dat is inmiddels figuurlijk gesneden koek. Maar wist je dat
er ook heerlijke combi's te maken zijn met zoetigheden?
We geven graag een paar sweet suggestions!

PAIRING • UNIEKE combinaties

Fudge caramel
& Saint Agur

Met deze verrassende combinatie van de
aangenaam romige en milde blauwschimmelkaas en heerlijke fudge waan je
je zo op het Franse platteland.
111674 • Saint Agur 2.3 kg
Frankrijk | Koemelk | Door toevoeging van room
is deze blauwgeaderde heerlijkheid relatief mild
van karakter. Het aangenaam pikante karakter
maakt de kaas perfect geschikt om te
combineren met andere smaken.

Creamy & tasty
met rode vruchten
Hoe combineert een smaakvolle smoothie
van rood fruit met de frisheid van deze
Le Favori geitenkaas? Je ontdekt het met
deze geslaagde combi.
178886 • Chèvre gerijpt Le Favori 1 kg
België | Geitenmelk | Gerijpte geitenkaas met een
zachte, eetbare witte korst. Vol van smaak en rijk

Zacht romig

met een tikkeltje zout

aan nuances van paddenstoelen.
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PAIRING • UNIEKE combinaties

Candyfun
Delicious licoricious

Cheesy

Poppin' popcorn

Popcorn & Boerenkruimel meesterwerk

Zachte drop
& Appenzeller

popcorn is een minder bekende, maar minstens zo

Zwitserse kaas speelt op miraculeuze wijze met

lekkere variant. Zoals met deze extra belegen kaas.

het zoete van zachte drop.

169200 • Boeren kruimel Meesterwerk
Extra Belegen 48+ 20 Kg

107169 • Appenzeller mildly spicy 1.7 kg

Nederland | Koemelk (RM) | Deze met de hand

de rijpins is ingewreven met een kruidenmengsel dat

Zoete en zoute popcorn zijn bekend. De kaas-

verkruimelde boerenkaas is ongeveer een jaar lang gerijpt
en heeft een heerlijk kruidig karakter.
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De onvergelijkbare pittige smaak van deze

Zwitserland | Koemelk (RM) | Zwitserse kaas die tijdens
slechts bij enkele kaasmakers bekend is.
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Doe het zelf...
Snel, simpel & smullen

Macarons
met verse
geitenkaas
Ingrediënten:
• 8 macaronschelpen
• 140 gr Chèvre vers Le Favori
• Jamaïcaanse peper
• 10 cl room
• 1 schaaltje frambozen
• 1 limoen
• 2 el suiker
Bereidingswijze:
Vermeng de geitenkaas met 1 eetlepel suiker,
een snuifje Jamaicaanse peper en de room.
Vul met behulp van een spuitzak de
macaronschelpen door een kroon te maken
met de geitenkaas. Leg een framboos in het
midden alvorens de macaron te sluiten.
Bewaar in de koelkast.
Plet de frambozen met een vork en meng met
een theelepel zeste van limoen, een beetje
limoensap en een eetlepel suiker. Maak een lijn
van de frambozencoulis op het bord, leg er een
macaron op en een halve macaron erbovenop.

...of samen!
Muffins
met kaas & asperges
Je weet dat het volop lente is, zodra het witte goud
weer in de schappen ligt. Deze hartige muffins met
Twentse Bunkerkaas en asperges zijn ieders favoriet.

snacks • tussendoortjes

mozzarella
op stokjes
117052 • Mozzarella Mini Galbani 1 kg
Italië | Koemelk | Deze kleine bolletjes
Mozzarella zijn perfect geschikt om te verwerken
in salades of amuses. Heerlijk romig
en verfijnd van smaak.

Zelfs kinderen smullen hier van!

Ingrediënten:
• 100 gr Twentse
Bunkerkaas
• 100 gr beenham
• 2 eiren
• 6 wite asperges
• 200 ml melk
• 3 el plantaardige olie
• 220 g zelfrijzend bakmeel
• peterselie of bieslook
• peper
Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op 180 °C (of hete lucht op 165 °C).
Voeg alle ingrediënten toe in een kom en meng dit goed. Doseer het
vervolgens in de muffinvormpjes en bak deze 25 minuten in de oven.

138114 • Twentse bunkerkaas 14 kg
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178885 • Chèvre vers Le Favori 1 kg

Nederland | Koemelk | Door ondergrondse

België | Geitenmelk | Heerlijke verse kaas uit

rijping in een voormalige bunker heeft de

pure geitenmelk. Goed snijdbaar en met een

Twentse bunkerkaas een uniek, pikant

fris en zuiver karakter.

karakter met een iets zoete nasmaak.
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Inspireer
voor een smaakvol pasen

zijerveldfood.nl • info@zijerveldfood.nl • Tel. (0172) 630 100

