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Het beste van 2 werelden  
De unieke smaak van Klaartjes Kaas is al generaties 
lang het resultaat van een geslaagd samenspel  
tussen twee werelden: Hollandse Gouda gerijpt  
op Belgische bodem. 

Authentieke Hollandse Gouda  
Wanneer je aan Holland denkt, denk je al snel  
aan groene weides en grazende koeien. De zilte  
Noord-Hollandse grond is een rijke voedingsbodem 
voor de weidemelk. Boeren laten hun koeien 
gemiddeld 120 dagen per jaar en 6 uur per dag  
buiten grazen. 
 
Klaartjes Kaas wordt op een duurzame wijze gemaakt 
in de kaasmakerij. Met vakmanschap.  
 
Blije koeien, blije boeren, blije aarde

CONO kaasmakers  
CONO Kaasmakers is een kleine toonaan- 
gevende coöperatie van melkveehouders gevestigd  
in de Beemster, Noord-Holland. 
 
Onze CONO-melkveehouders leveren melk  
van hoge kwaliteit. Daarvan maken onze  
kaasmakers de lekkerste kaas en onderscheidende 
ingrediënten voor de foodindustrie. Dit doen we  
op onze duurzame, ambachtelijke wijze naar unieke  
CONO-recepturen. CONO werkt met passie  
en aandacht voor mens, dier en milieu.

Bekroonde artisanale 
kaasrijperij  
Het edele ambacht van kaas rijpen is bij Klaartjes Kaas 
een familiegebeuren. Sinds 1987. Al generaties lang 
geven we onze kennis door en affineren we deskundig 
kaas. Ambachtelijk kaas rijpen is een passie van vaklui, 
we werden daarvoor bekroond met verschillende 
World Cheese Awards. 
 
Ons geheim? Dat zit in het samenspel van tempera-
turen, lucht-vochtigheid en verse lucht. Zo kan  
een perfecte rijping gestuurd worden. In onze rijperij 
speelt de natuur mee in de smaakvorming van  
de kazen. De wisseling van de seizoenen bepalen mee 
de luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen.

gerijpt op Belgische bodem

De lekkerste en  
eerlijkste kaas maken we 

samen, nu  
en in de toekomst.
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gemiddeld 120 dagen per 

jaar en 6 uur per dag 

We bouwen sterke merken. Natuurlijk in onze eigen 
Beemsterpolder, in Nederland en internationaal. 
Daarmee zorgen we voor een eerlijke melkprijs voor 
de melkveehouders. Zo kunnen wij blijven investeren 
in duurzaamheid en dierenwelzijn op het boerenerf,  
en blijven we innoveren in de kaasmakerij.
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