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Smaaksterkte op een schaal 
van 1 t/m 5. Met 1 de mildste 
smaak en 5 de sterkste smaak.

Melksoort

Smaaksterkte

Verwerking van de melk

P

T

LC

Koeienmelk

Lait Cru 
Rauwe melk

Gethermiseerd
Kort verhit op +40°C

Gepasteuriseerd
Kort verhit op 72°C

Buffelmelk

Geitenmelk

Schapenmelk

INFO

Maak uw selectie via ons 
online bestelplatform 

dewilde.internetbestel.nl

Hoe bestellen? 

Klaartjes Kaas 
Light Mild

36021

16 kg 
(ook per ½ en ¼ verkrijgbaar)

Klaartjes Roomkaas 
Kruiden

72052

1 kg

Klaartjes Roomkaas 
Natuur

72053

1 kg

Klaartjes Kaas 
Light Mature

36011

16 kg 
(ook per ½ en ¼ verkrijgbaar)

Eindelijk een light kaas met smaak! 
10 weken gerijpte Noord-Hollandse 
gouda. Toch dat ietsje meer dan jong.

Heerlijke verse roomkaas, nog gelekt 
in doeken, van de beste kwaliteit met 
verse bieslook en knoflook, zowel 
warm als koud te gebruiken.

Heerlijke verse natuur roomkaas, 
nog gelekt in doeken, van de beste 
kwaliteit, zowel warm als koud te 
gebruiken.

Eindelijk een light kaas met smaak! 
6 maand gerijpte Noord-Hollandse 
gouda met een vol karakter.
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Scan deze 
QR-code
voor onze 
webshop
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Berloumi grillkaas
54025   |   250 gr

Berloumi grillkaas geit
54028   |   4 x 250 gr

Grillkaas die niet smelt, in de lente en 
zomer krijgt hij een andere kruiding

Grillkaas van geitenmelk die niet smelt 

De Lochenberger 

71069

11 kg 
(ook per ½ en ¼ verkrijgbaar)

Ricotta 
van Berloumi

54005

250 gr

Toine Het Hinkelspel 

79024

700gr

Vagebolleke 

81046

700 gr

Type halfharde bergkaas met een 
gewassen korst. De smaak is fruitig 
met een zoete toets.

Een echte, smeuïge ricotta gemaakt 
bij Berloumi. Ook ideaal om op te 
warmen 

Biologisch kaasje, zoals Pas de Rouge 
maar spannender gemaakt door 
peper en look toe te voegen.

Halfharde paterskaas met gewassen 
korst. Hij heeft een jong & smeuïg 
karakter. 
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Postel Tuinkruiden
71100   |   4 kg

Postel Jong Belegen
71060   |   4 kg

Postel Komijn
71101   |   4 kg

Postel Extra Belegen
71063   |   4 kg

Postel Raphaël
72081   |   2 kg

Brebis de Brakel 
Provençale

86131   |   4 kg

Brebis de Brakel 
Pesto

86132   |   4 kg

Een halfharde kaas gemaakt op een 
zeer kleinschalige schapenboerderij 
midden in de Vlaamse Ardennen. 
De kaas heeft een evenwichtige 
smaakbalans tussen de kruiding en 
het zuivel.

De abdij van Postel behoort tot de drie abdijen die in België over een eigen kaasmakerij 
beschikken. Deze harde abdijkaas is, naast bijzonder lekker, ook een officieel Vlaams en 
Antwerps streekproduct. 

Een halfharde roodbacterie korst, 
gewassen met pekelwater.
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Poppy Cheese
72084   |   350 gr

Zijn naam verwijst naar het symbool van WO I, de klaproos. 
Zacht witschimmekaasje met papaverzaad gemaakt bij “van 
‘t Groendal”. Gepekeld in zeezout.

P

Heerlijkheid van Rumbeke
72085   |   700 gr

Zachte kaas met witschimmelkorst, gepekeld in zeezout. De 
smaak is vol, smeuïg en zacht met een lichte zeezout smaak.

P

BELGIË
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Oliviana 
Ensalade Green

57027   |   1,1 kg

Oliviana 
Pomodori

72051   |   1,1 kg

Oliviana 
Pesto

72022   |   1,1 kg

Oliviana 
Ensalade Red

57079   |   1,1 kg

Damse 
kruidenbrie Bio

79026

1,6 kg

Damse brie 
Rozemarijn

79027

1,6 kg

Oliviana Ensalada is een kaassalade 
op basis van dressing, oude gemalen 
kaas en vers gemaakte groene pesto.

Een  zachte witschimmel kaas met 
echte Italiaanse, rode pesto. De 
Oliviana kaas heeft een zuiderse 
smaak.

Een  zachte witschimmelkaas met 
echte Italiaanse, groene pesto. De 
Oliviana kaas heeft een typische 
kruidige smaak.

Oliviana Ensalada is een kaassalade 
op basis van dressing, oude gemalen 
kaas en vers gemaakte rode pesto.

De bio brie rijpt in een vochtige 
ruimte waar de witschimmel zich snel 
ontwikkelt. Na een twaalftal dagen 
rijpen wordt de kaas overlangs 
doorgesneden waarna een laagje 
verse kruidenkaas wordt aangebracht 
en de brie in de kruiden wordt gerold.

Rozemarijn rondom de brie.
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Type Feta 
Olie & kruiden
54011   |   1,5 kg

Ideaal om te verwerken in warme en 
koude bereidingen.
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Leenhof Crottin 
Natuur

86133   |   6 x 135 gr

Leenhof Crottin 
Bieslook

86139   |   6 x 135 gr

Leenhof Crottin 
Pesto

86142   |   6 x 135 gr

Leenhof Crottin 
Peper

86135   |   6 x 135 gr

Leenhof Crottin 
Tijm-citroen
86140   |   6 x 135 gr

Leenhof Crottin 
Caramelisé Amandel

86149   |   6 x 70 gr

Leenhof Crottin 
Bruschetta
86137   |   6 x 135 gr

Leenhof Crottin 
Honingbloem

86141   |   6 x 135 gr

Leenhof verse kaas 
Kruiden

86150   |   6 x 100 gr
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De rauwe geitenmelk wordt op 
ambachtelijke wijze op de boerderij zelf 
verwerkt tot allerlei verse geitenkaasjes. 
Het ganse productieproces heeft de 
familie zelf in handen

BELGIË
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SinnekloasBierkoas
72060

4 kg

‘t Zandemanneke
72065

300 gr

Beauvoordse 
Tomaat & basilicum

71084   |   4 kg

Beauvoordse 
Moringa Wonderboom

71095   |   4 kg

Beauvoordse 
Anne-Marie Selderie

71086   |   4 kg

Botermelkkaas
71041

3 kg

Een regionaal bier is verwerkt in het 
zuivel.

Een zacht witschimmelkaasje gemaakt 
op de boerderij.

In de kaasboerderij De Beauvoordse 
Walhoeve in hartje Veurne langs de 
Lovaart, worden de kazen van eigen 
volle koemelk verwerkt. Van het land 
tot de kaas, alles is in eigen handen.

De blaadjes van de tropische Moringa 
boom zijn in het zuiden vooral populair 
om hun rijkdom aan vitamines, 
mineralen en geneeskrachtige 
werking. Deze originele combinatie 
zorgt voor een zuiderse toets. Met deze 
kaas ondersteun je ook een duurzaam 
plattelandsproject in Zuid-Afrika

Een geheime kruidenmengeling 
samengesteld door de mama des 
Huizes bij de Beauvoordse Walhoeve

Het is een halfharde kaas met een 
lichtgeel zuivel met enkele kleine 
gaatjes De kaas heeft een frisse smaak 
en een luchtige textuur.
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NEDERLAND

Mèkkerstee Geit 
Italia kruiden Bio

38010   |   4 kg

Caprimera Kruiden
86014   |   2 kg

Caprimera Liguria
86016   |   2 kg

Een familie geitenboerderij waar men 
zich sociaal engageert mensen terug 
aan het werk te zetten na opname, er 
is ook een kinderboerderij, restaurant 
en zuivelwinkeltje.

Is bekroond met een Superior Taste 
Award. De eetbare korst is ingewreven 
met rozemarijn en tijm.

Is bekroond met een Superior Taste 
Award. De eetbare korst is ingewreven 
met tomaat, oregano en basilicum.
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Bettine Grand Cru
86077

4 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Brabants 
Blauwe Geit

8057

4 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Honingklaver Kaas
38093

4 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Bettine Pearls 
86087

4 x 100 gr

Halfharde kaas die min 10 maanden 
rijpt. De smaak is heerlijk zoet en niet 
voor niets uitgeroepen tot ‘beste 
kaas van de Wereld’ in 2006 op een 
grote internationale kaas wedstrijd in 
Engeland.

In Noord-Brabant in een familie-
kaasmakerij wordt deze type gouda 
met blauwaders gemaakt. De kaas is 
zeer toegankelijk en heeft een lichte 
blauwschimmel toets.

Harde kaas bezet met 
honingklaverkruiden. Het zuivel is 
romig en heeft een volle, zoete en 
frisse, lichte kruidensmaak.

Verse geitenkaas in pareltjes. Ideaal 
op pizza’s, salades, soep, pasta,...

P
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NEDERLAND

Veerse Meer Schaap 
Gouda Belegen

38022   |   5 kg

Brandnetelkaas 
Boerenkaas

38012   |   10 kg 
(ook per ½ en ¼ verkrijgbaar)

Italiaanse Mix 
Boerenkaas

38015   |   10 kg 
(ook per ½ en ¼ verkrijgbaar)

Mosterdkaas 
Boerenkaas

38019   |   10 kg 
(ook per ½ en ¼ verkrijgbaar)

Sambal 
Boerenkaas

38043   |   8 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Petit Doruvael
81050

6 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Villa Chorizo
38117

4 kg

Op boerderij ‘De Meiwerf’ in het 
Zeeuwse plaatsje Gapinge zijn 
wij in 2019 begonnen met een 
schapenbedrijf. Meer dan 150 Zeeuwse 
melkschapen en Franse Lacaune 
schapen worden dagelijks gemolken. 
Deze melk wordt verwerkt tot kaas, 
in de vorm van zogenaamde Gouda 
kaas. Wij bieden de schapen het hele 
jaar door weidegang aan, zodat wij 
u een heerlijke weidekaas kunnen 
aanbieden.

Boerenkaas met brandnetel in het 
zuivel.

Boerenkaas met tomaat, paprika, 
knoflook, ui, basilicum, tijm, peper, 
olijven in het zuivel

Boerenkaas met mosterdzaadjes in 
het zuivel.

Boerenkaas met cayennepeper in het 
zuivel.

Wordt gemaakt op de zorgboerderij 
Doruvael in Montfoort. De jonge 
roodbacterie kaas heeft een smeuïg 
zuivel en toegankelijke smaak.

Villa kruidenkazen worden gemaakt 
door geselecteerde boeren die 
gespecialiseerd zijn in het maken 
van unieke kruidenkazen. Dit is een 
boerderijkaas met chorizokruiden 
en truffel in het zuivel. Ideaal op de 
Spaanse tapasplank
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Boerenkazen gemaakt op de boerderij Stolwijk. Naast de kruiding proef je een 
uitstekend zuivel!
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NEDERLAND
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Twentse Bunkerblos
38035

8 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Twentse Bunker Pesto
38113

14 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Tijdens het rijpen (15 weken) ‘wassen’ 
en borstelen ze de korst met een 
bijzondere mix van gisten, schimmels 
en rijpingsculturen. Hierdoor vormt 
de Twentse Bunkerblos een soepele 
korst en een uitgesproken smaak. 
Ook ontwikkelt de kaas tijdens dit 
bijzondere rijpingsproces een rossige/
oranjeachtige gloed: misschien wel 
het meest opvallende kenmerk van 
Twentse Bunkerblos…

Jan-Peter Nijenhuis ontdekte de 
perfecte rijpingsomstandigheden in 
voormalige munitiebunkers. Onder 
een laag aarde en beton liggen 
acht bunkers waar een constante 
temperatuur en luchtvochtigheid heerst. 
Door de ongestuurde rijping in deze 
serene omgeving zijn de Bunkerkazen 
ongeëvenaard van smaak en structuur. 
De kazen worden gemaakt met 
plantaardig stremsel.
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Burrata Tartufo
54012

100 gr

Burrata Bufala 
Artisanal

54014

125 gr

Mozzarella Bufala 
Artisanal DOP

54044

125 gr

Scamorza
54032

250 gr

Een klein artisanaal bedrijf gelegen in 
Puglia die de mozzarella nog volledig 
ambachtelijk maakt. De mozzarella 
wordt met de hand gevuld met 
stracciatella (een mix van mozzarella 
met room). TOPKWALITEIT!

Een klein artisanaal bedrijf gelegen in 
Puglia die de mozzarella nog volledig 
ambachtelijk maakt. De mozzarella 
wordt met de hand gevuld met 
stracciatella (een mix van mozzarella 
met room). Deze variant bevat tartufo. 

Gemaakt volgens aloude traditie van 
100% buffelmelk, afkomstig van de 
beschermde regio Campanie. Puur 
Italië op uw bord. TOPKWALITEIT!

Wordt gemaakt in Zuid-Italië.  De 
smaak is licht subtiel gerookt met 
een zoete karamel-toets. De korst is 
eetbaar, dun en kleurt bruin door het 
rookproces. Het geeft een extra smaak 
aan veel bereidingen. Individueel 
vacuum verpakt

11Voorjaar



Deze artisanale burrata wordt gevuld 
met stracciatella en dan geknoopt met 
“pasta filata leaves” vroeger waren dit 
bladeren van een lokale wilde plant, 
die een aangename geur gaven.

Een mooie geknoopte mozzarella om 
te versnijden. Pimp up met olijfolie, 
kruiden en zongedroogde tomaatjes 
en etaleer zo in uw toonbank

Mozzarella 
Di Bufala DOP 

54009   |   150 gr

Mozzarella 
Burrata en feuille

54015   |   4 x 250 gr

Mozzarella 
Bufala Treccia Stelle

54049   |   2 kg

Mozzarella 
Blok Galbani

54041   |   1 kg   

Mozzarella 
Rol Sneetjes

54042   |   400 gr   

Mozzarella 
Tartufo Bufala

54024   |   125 gr     

P

P

P

Mozzarella Mini Bol
54016   |   8.5 gr / 1 kg     

P

Mozzarella Zakje
54022   |   125 gr     

P

Mozzarella Rol Zuger
54040   |   1 kg   

P

P

P

P

Mozzarella Burrata
54023   |   125 gr     

P
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Robiola 
3 Latti

84034

6 x 250 gr

Pecorino Frais 
Olive

84062

1,5 kg

Pecorino Sarde 
Crotonese 1/4

84017

Pecorino Frais 
Pomodori Secchi

84061   |   1,5 kg

Pecorino Frais 
Fantasia

84060   |   1,5 kg

Pecorino Sarde 
Peper 1/4

84018

Corona Marenchino 
3 Lait

84015

6 x 280 gr

In Piemonte in het hoog Langa 
gebergte wordt dit  romig, delicaat 
kaasje gemaakt van 3 melksoorten.

Een echte verse Siciliaanse pecorino 
gemaakt met melk van de Valle 
del Belice schapen die grazen in de 
plaatselijke bergen. De kaas rijpt 
slechts 1 week. In het zuivel vind je 
olijven gevuld met zoete pepers

Je herkent hem direct door de gekerfde 
korst, 100% schapen pecorino, 
gemaakt in Sardinië. Heeft een droger 
zuivel en de smaak is lichtjes pikant. 

Met zongedroogde tomaatjes in het 
zuivel

Met gevulde olijven, rucola en chili 
pepers in het zuivel.

Een grote pecorino van 8 kg in 4 ge-
sneden. De kaas is min 5 maand gerijpt 
en heeft peperbolletjes in het zuivel.

We kunnen er maar beter eens om 
lachen… De kaasmakerij is gelegen 
tussen de Alpen en Langhe. Het is een 
delicaat en romig kaasje. Behaalde 
ook al een award! 
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Big Rosso
Di Langa

84023

1,3 kg

Olijfolie Italia 
Extra Vierge

57028   |   1 L

Olijven
Italiaanse mix

57052   |  1,9 kg

Olijven
Groen Knoflook

57056   |  1,9 kg

Olijven
Zwart Knoflook

57057   |  1,9 kg

Feta Original
Mevgal AOP

54013   |   200 gr

Feta Grieks
Blok Lytras AOP

54013   |   2 kg

Feta Grieks
Blokjes AOP

54020   |   500 gr

Camembert
Di Bufala

84032

250 gr

Een lekkere romige en toegankelijke 
kaas. Hij valt op door zijn feloranje 
korst, de kaas is gewassen met annato 
een natuurlijke kleurstof die al eeuwen 
wordt gebruikt om kaas te kleuren en 
te beschermen.

De smaak is romig zacht met aroma 
van verse buffelmelk en een smeuige 
textuur. De witschimmelkorst heeft een 
zachte consistentie en een delicate 
smaak.

P

Echte Griekse feta is gemaakt van 
100% schapenmelk en heeft een heel 
eigen smaak , naast de ziltheid die 
door het pekelen van de verse kaas 
ontstaat. De kaas is korstvrij, is zeer wit 
en heeft een compacte textuur met 
kleine gaatjes en is vrij kruimelig. Feta 
vers uit de pekel geeft de beste smaak.

GRIEKENLANDITALIË

Deze Castellino olijven zijn ontzettend 
smaakvol. Door de stevige bite en 
zoetzure smaak is deze olijf het 
perfecte ingrediënt in vele gerechten, 
zoals pasta en salades. Ook heerlijk 
bij visgerechten. Deze zwarte olijven 
brengen ieder gerecht snel op smaak! 
Ook lekker voor bij de borreplank of 
antipasti schotel.

14 De Wilde - Kaasrijperij
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Ibores Paprika
87100

1 kg

Manchego Akkem 6M
87096

3 kg

Rosemary Sheep 8M
87097

3 kg

Iberico 
3 melksoorten 3M

87044

3 kg

Sarro De Bufala
87047

1,2 kg

Cheesefuet Truffe
86076

4 x 120 gr

Gemaakt in de streek Extremadura 
en wordt 2 maand gerijpt. Een mooi 
kaasje met een frisse, aangename 
smaak. De korst is eetbaar en 
ingewreven met paprikakruiden. 

Afkomstig van Castilla La Mancha. 
Dankzij de 6 maand affinage krijgt de 
kaas een minder boterachtige smaak 
maar wordt eerder zuurder met een 
“spicy” toets.

Een heerlijke kaas, 8 maand gerijpt,  
bedekt met rozemarijn, dit geeft 
een sterk aroma vrij van lavendel, 
nootmuskaat en dennen. De korst is 
eetbaar.

Type manchego 3 maand gerijpt. 
Ideaal als tapaskaas, om te raspen of 
om te grillen.

Deze opvallende kaas heeft een romig 
zuivel dat smelt in de mond. Dankzij zijn 
4 maanden rijping heeft hij een intens 
aroma van bos en paddestoelen.

Dit origineel kaasje doet denken aan 
een Spaanse worst om op te hangen. 
Naast de leuke vorm is hij ook zeer 
smaakvol! De dagverse melk van 
Catalan geiten wordt verwerkt samen 
met zwarte truffel uit de de Moianès 
regio. De kaas heeft zoals een worstje 
een velletje waar schimmelvorming 
opkomt, dit  trekt  men er best af. 
Heeft zoals vele Spaanse kazen, zie 
Manchego, een droger zuivel.

BYd e w ild
e BYd e w ild
e

BYd e w ild
e

BYd e w ild
e

BYd e w ild
e

SPANJE

15Voorjaar



P P

VERENIGDE STATEN

Petrella Bieslook
87004

1 kg

Olives au fromage
57015

1.3 kg / 800 gr  

Bellavitano espresso 
1/4

87098   |   2 kg  

Peppersweet au fromage
57016

1.3 kg / 800 gr  

Petrella Peppasweet
87008

1 kg

Noordzeekaas Bio
87266

7 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Deense Light 
Langkniv CaveBio 

1/4

88019 

2 kg

De melk komt van coöperatieleden 
die met hun veehouderij gelegen 
zijn rondom de vuurtoren van 
Bovbjerg, aan de Noordzeekust van 
Denemarken. De kaas wordt zeer 
dicht bij de Noordzeekust gerijpt. De 
zilte Noordzeewind wordt door het 
rijpingshuis geblazen door middel van 
een geavanceerd ventilatiesysteem, 
zo wordt deze kaas gerijpt met het zilt 
van deze wind! De Noordzeekaas rijpt 
min 26 weken.

Jens Langknive was de “Robin Hood” 
van Jutland. Roodsmeerkaas, type 
Danbo die gerijpt is in de plaatselijke 
kalksteengrotten. Dankzij de 12 weken 
rijping is dit een lightkaas met smaak.

BYd e w ild
e
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DUITSLAND DENEMARKEN

P

P

P P

Heerlijk frisse roomkaas met bieslook Heerlijk frisse roomkaas met zoete 
pepers.

Een Italiaanse familie start in 1939 
een kaasmakerij in Wisconsin. Deze 
Bellavitano is geïnspireerd op een 
Italiaanse boerenkaas met toetsen 
van noten en fruit. Hij doet denken aan 
Parmezaan maar is romiger. De kazen 
worden met de hand ingewreven met 
vers geroosterde espresso bonen. 
Dit is eten en drinken tegelijkertijd! 
Deze kaasmakerij heeft ook al enkele 
awards op zijn naam staan. P

Grote olijven opgevuld met roomkaas. Zoete pepers opgevuld met roomkaas.
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A Filetta 
Petit Brin de Maquis

59052

230 gr

La Petite Pelta
59059

8 x 120 gr

Tomette à l’huile
59065

8 x 100 gr

Boul’othym
59100

16 x 35 gr

Een typische Corsicaanse specialiteit! 
Deze schapenkaas wordt gemaakt 
in kaasmakerij A Filetta aan de Costa 
Verde. De jonge variant is smeuig en 
fris, hoe langer de kaas rijpt, des te 
sterker de smaak van de kaas en de 
kruiden. Tijdens het rijpen ontstaat er 
ook een witte bloemige korst rond de 
kruiden.

Een kleine kaasmakerij in Midi Pyrénées, 
die kwaliteit en dierenwelzijn zeer hoog 
in het vaandel dragen.  Ze hebben een 
mooi assortiment kleine geitenkaasjes 
waarvoor hun 250 geiten alle melk 
voorzien. Dit kaasje heeft een originele 
vorm met het symbooltje in zachte 
piment d’espelette erop getekend.

Een typisch kaasje uit de Provence. Is 
zoals Banon maar dan niet ingepakt 
in het kastanjeblad. Deze zomerse 
variant is gewassen met olijfolie en 
ingewreven met roze peper en tijm.

Een heel klein bolletje geitenkaas met 
tijm besprenkeld. Presenteert leuk op 
tapasschotels.

BYd e w ild
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Casanu brebis à la 
biere à la Châtaigne

59112

200 gr

Een perfect huwelijk tussen 2 typisch 
Corsicaanse producten, namelijk 
schapenkaas en kastanjebier. Het 
zuivel is smeuïg en de smaak doet 
denken aan het bos. Heeft ook al 
verschillende awards gewonnen.

BYd e w ild
e
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Le Figou Chèvre
59045 

8 x 100 gr

Dit mooi, vers kaasje heeft de vorm 
van een grote vijg en is gevuld met 
vijgenkonfijt in het hart van het 
kaasje. Het wordt gemaakt bij enkele 
geitenboeren in Limoges in de Haute-
Vienne.

BYd e w ild
e
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Le Trésor du Chat
83063

6 kg

Ossau-Iraty 
Esquirrou AOP

83072

2,5 kg

In de Savoie aan de voet van de 
Dent du Chat wordt deze kaas in de 
coöperatief gemaakt. Hier wordt 
de melk verzameld van de boeren 
die gevestigd zijn in het omliggende 
gebergte. Deze bergkaas rijpt hier 
4 à 5 maand en wordt met de hand 
geborsteld. Heeft een fruitige smaak 
en doet denken aan Comté.

Een iets kleinere tomme des pyrénées, 
min 6 maand gerijpt.  De melk is 
afkomstig van Manech schapen, deze 
zijn te herkennen aan hun rood en 
zwarte kop en grote ronde horens.  Zijn 
smaak is vol met een toets van noten. 
De kaas heeft reeds 2 prestigieuze 
awards gewonnen

St. Patrick 
Brillat-Savarin

80023

2 kg

Brillat-Savarin 
à la Papaya

80070

500 gr

Verse triple crème kaas. Maak hier 
je lente of herfstkaasjes mee. Meng 
fijngehakte peterselie, bieslook en sjalot, 
neem een schep uit de kaas, maak dit 
bolvormig en rol in de kruiden. (leg in 
een hamburgervorm zodat u een mooi 
ovaalvormig kaasje bekomt).

Verse triple crème kaas bedekt met 
stukjes papaya. Heerlijk zoet.

P P

Sud&Sol 
Gedroogde tomaat

57010   |   1 kg

Sud&Sol 
Pesto-basilic

57013   |   400 gr

Sud&Sol 
Tomate Cerise

57012   |   1 kg

Sud&Sol 
Artisjok
57038   |   1 kg

P
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Basque Lauburu Zyrax 
Bufflone

83059

6 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Basque Lauburu Zyrax 
Brebis Fenugrec

83061

6 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

Basque Lauburu Zyrax 
Brebis Pesto

83062

6 kg 
(ook per ½ verkrijgbaar)

In de vallei van d’Ossau-Iraty in Pays Basque worden deze kazen gemaakt in 
een kleine authentieke kaasmakerij. Alles gaat er nog zeer ambachtelijk aan 
toe, de kazen worden bijvoorbeeld nog met de hand gezouten met zout van 
Salies de Béarn. Dankzij het uniek productieproces blijft het zuivel smeuïg 
en droogt het niet uit. De kazen rijpen min 4 maand en worden met de hand 
geborsteld tijdens de affinage. 

Deze harde schapenkaas bevat kleine 
fenegriekzaadjes in het zuivel.

In het zuivel is verse pesto vermengd.

BYd e w ild
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Daslookkaas
85113 

(ook per ½ verkrijgbaar)

Sommerduet
85119 

(ook per ½ verkrijgbaar)

Almbloemenkaas
85109 

(ook per ½ verkrijgbaar)

Daslookkruid heeft een sublieme 
smaak maar is vooral gekend om zijn 
geneeskrachtige werking. Daslook 
bevat veel mineralen, is vooral goed voor 
de spijsvertering, heeft een preventieve 
werking tegen hart- en vaatproblemen 
en voorkomt voorjaarsmoeheid! De 
voorjaarsperiode is het ideale moment 
om daslook te  eten! Het voorkomt 
griep en verkoudheden.

Halfharde bergkaas 3 maand gerijpt met 
kruiden zoals basilicum en tomaat in het 
zuivel en rondom de korst bezet. Heerlijk 
zomers en oogt nog eens mooi ook!

Een heel mooie bloemenkaas, de bloemen 
groeien wild in het Vorarl gebergte waar 
de koeien grazen. Deze bloemen geven 
de kaas een kruidige smaak. TOPPER!  

BYd e w ild
e

BYd e w ild
e

BYd e w ild
e

P

P P

OOSTENRIJK

Schönegger is de grootste verdeler van silagevrije kazen of ook wel hooimelkkazen 
genoemd. Silagevrij betekent dat er geen toevoeging is van gefermenteerd voer 
maar dat de voedering van de koeien afhangt van het voer dat beschikbaar is per 
seizoen! In de zomer bestaat dit uit grassen en kruiden, in de winter voorziet men 
enkel hooi en granen! Deze melk is beter verteerbaar en ideaal voor mensen met 
koemelkallergie. Alle kazen zijn ook nog eens lactosevrij!

FRANKRIJK

Deze kaas is gemaakt van 100% 
buffelmelk
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