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100% Ambachtelijk, 100% Belgisch, 
100% BoereJan

BoereJan is een kaasboer met een naam. Een kaasboer die tevens 
nog al zijn koeien bij naam kent, die de kwaliteit van zijn melk 
uit eigen veestapel kan garanderen. BoerJan is een ambachtelijk 
verhaal van de beste weilanden van het Meetjesland, gelukkige 
koeien, héérlijke Belgische volle hoevemelk, een eigenzinnige 
kaasboer en lekkere en zuivere boerderijkaas van eigen bodem.
BoereJan kaas wordt uitgeleverd in vijf leeftijden: zacht romig 
(2m)  -  stevig belegen (5m)  -  pittig extra belegen (9m)  -  subliem 
oud (14m) - brokkel (30m)

BoereJan - 16 kg www.boerejan.be

De smaak van een (eigen)wijs volk

Gentenaer is een Goudse kaas die voortkomt uit de 
Vlaemsche traditie van genieten. De kaas wordt op 
natuurlijke wijze gerijpt op houten planken. Na 8 maanden 
ontluikt zijn sublieme zoete smaak in een Gents traditioneel 
kaaspakhuis. Met trots draagt deze fiere Gentenaer het 
zwarte zegel met opschrift: “Gerijpt op Gentse bodem”. Een 
traditie die al op meer dan 100 jaar ervaring kan rekenen.

Gentenaer  - 16 kg www.gentenaer.be

Deze minder vette harde geitenkaas werd door een jury van 
onafhankelijke  kaasmeesters op de World Cheese Awards 
2019-2020 te Bergamo, Italië bekroond met de zilveren 
medaille. De smaak van deze kaas is dan ook uitmuntend. 
Ondanks het feit dat dit een minder vette kaas is, heeft deze 
kaas wel een ‘volle’ smaak.

Maigre du Nord - 5 kg

Deze minder vette harde geitenkaas is de gerijpte versie van
de Maigre du Nord. Deze kaas rijpt minstens 1 jaar.
Maigre des Flandres behaalde de gouden medaille op
de World Cheese Awards 2019-2020 te Bergamo, Italië. Dit
paradegeitje is een absolute smaaksensatie en is de trots 
van Little Cheese Farm.

Maigre des Flandres pikant - 5 kg



www.gentsekeizer.be

De Koning onder de 
Belgische kazen...

PITTIG VAN EIGEN BODEM

www.rossejeanette.be

WITTE
KOP

Zacht van Eigen Bodem

www.wittekopkaas.be



En iedereen steekt meteen de handen  
uit de mouwen!

Zuursel en stremsel toevoegen, en mengen

Persen van de kaas Laten rusten in pekelbad

Melken



Hmm, die ruikt nu  

al heerlijk!



100% AMBACHTELIJK
100% BELGISCH
100% BOEREJAN
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DE SMAAK VAN EEN  
(EIGEN)WIJS VOLK

LE GOÛT D’UN PEUPLE  
EXTRAORDINAIRE

www.gentenaer.be

e c h t e  b o e r d e r i j k a a s



Een braaf en zacht kaasje van Eigen Bodem

Hij heeft een typische eetbare witschimmelkorst die geurt naar vers geplukte 
champignons. De zuivel is heel crèmig en smaakt fris en speels. Wittekop wordt op 
de boerderij gemaakt uit verse volle hoevemelk. De kaas draagt het “Eigen Bodem” 
kaasembleem.

Wittekop - 2,2 kg www.wittekopkaas.be

Pittig van Eigen Bodem

Rosse Jeanette is in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden een stoere 
karaktervolle kaas met intense smaak. Dit kaasje wordt gedurende 2 weken met 
roodsmeer geborsteld en verkrijgt zo zijn mooie rosse korst. Rosse Jeanette wordt 
gemaakt uit verse volle hoevemelk. De héérlijke Vlaamse weilanden met hun heerlijk 
groene zilte gras vormen de basis voor deze roodsmeerkaas van “Eigen Bodem”.

Rosse Jeanette - 2 kg www.rossejeanette.be

De koning onder de Belgische kazen

Smedig, romig en intens van smaak, zo kent iedere kaasliefhebber dit kaasje met zijn 
typische zwarte korst. Gemaakt van de beste Belgische volle melk en gedurende 8 weken 
veredeld en gerijpt op Gentse bodem. Het aloud bewaard gebleven abdijrecept van Gentse 
Keizer maakt van dit kaasje een échte old school Belgische kaas.
Gentse Keizer draagt tevens het ‘Eigen Bodem’ kaasembleem.

Gentse keizer - 2,5 kg www.gentsekeizer.be



Verkrijgbaar bij Little Cheese Farm

De strijd om het  
gouden kaaswiel

Pakket 01
1 display · 1 wobbler 
1 affiche · 20 strips

Bij aankoop van:
1/2 harde kaas  
+ 2 zachte kazen 

Pakket 02
1 display · 1 wobbler 

1 affiche · 40 strips

Bij aankoop van:
2 x 1/2 harde kazen

+ 3 zachte kazen
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Beschikbaar vanaf  
mei 2020 deel 2: 
De zoektocht naar de 
Gouden Kaaswielen


