Spreekbeurt
Weydeland Kaas
Ontdek alles over kaas!
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Hoe maak ik een spreekbeurt?
1. Lees de tekst hieronder goed door. Hier vindt je allerlei informatie over hoe kaas wordt
gemaakt, welke soorten er zijn en hoe kaas is ontstaan.
2. Bedenk wat jij belangrijk en leuk vindt om te vertellen.
3. Zoek leuke en bijpassende plaatjes bij jouw tekst.
4. Zet dit allemaal in een mooie PowerPoint presentatie of schrijf het op papier.
5. Verzin leuke vragen voor aan het eind van de spreekbeurt die je kunt stellen aan de klas.
6. Oefen de spreekbeurt een aantal keer, zodat je weet wat je gaat zeggen.

Wie zijn wij?
Nederlanders zijn echte ‘kaaskoppen’ en ons land staat erom bekend. Al eeuwenlang wordt er in
Nederland kaas gemaakt en gegeten in allerlei soorten en maten. In Woerden, het kaascentrum van
Nederland, begon Evert Treur in 1955 met het verkopen van kaas. In zijn pakhuis, vol met kaas, lag de
kaas op smaak te komen voordat hij deze verkocht. Treur Kaas is later door zijn twee zoons, Daan en
René Treur overgenomen. In het pakhuis aan de Rietveld in Woerden ligt circa 1.100.000 kg kaas op
houten planken te rijpen op ongeveer 34 kilometer aan kaasplanken. Het merk Weydeland Kaas is
een van hun belangrijkste kaasmerken.

Geschiedenis van kaas
Men denkt dat kaas ongeveer 6.000 jaar geleden is ontdekt. Tijdens trektochten van Nomaden
(groepen mensen die van plek naar plek trekken) werd melk vaak bewaard in

varkens- of rundermagen. Doordat de melk niet werd gekoeld, werd de melk vanzelf zuur. Tijdens
hun tochten werd de melk voortdurend heen en weer geschud en kregen de bacteriën die in de
magen zitten de kans om de melk te veranderen in een vast en vloeibaar gedeelte. Dit vaste gedeelte
is het eerste stadium van kaas.

Wist je dat…
-

Oude kaas 10-12 maanden moet rijpen voordat het in de winkel komt?
Voor 1 kilo kaas maar liefst 10 liter koemelk nodig is?
De gemiddelde Nederlander ±17 kg kaas per jaar eet?
Dit jaarlijks 320 miljoen kilo is?
Er ook geiten- en schapenkaas bestaat?
Graskaas alleen verkrijgbaar is in de maanden mei en juni?
De meeste kaas in Nederland op brood wordt gegeten?
Nederland is de op 4 na grootste kaasproducent van Nederland >750 miljoen kg per jaar?
In Gouda en Alkmaar jaarlijks traditionele kaasmarkten worden gehouden?
Gaten in de kaas ontstaan door melkzuurbacteriën die voor gasvorming in de kaas zorgen?

Koeien
Een Hollandse melkkoe weegt tussen de 500 en 700 kg. Zij drinkt op een dag 125 liter water en eet
50 kilo gras. Een koe heeft 4 magen: de pens, netmaag, boekmaag en als laatste de lebmaag.
Wanneer je een koe in het gras of in de stal ziet liggen, dan is zij haar eten aan het herkauwen.
Gemiddeld is een koe op een dag 18 uur bezig met eten. Ze slaapt slechts 20 minuten en doet dit
veelal staand. Een koe geeft melk als zij een kalfje krijgt. In Nederland zie je veel koeien met zwarte

vlekken, dit zijn de Zwartbonte Holsteiner koeien. Tegenwoordig wordt een reguliere melkkoe tussen
de 5 à 6 jaar oud.

Ingrediënten kaas
De voornaamste bestanddelen van kaas zijn melk, zuursel, stremsel en zout. Er kunnen allerlei
soorten melk gebruikt worden om kaas van te maken. Denk aan koemelk, geitenmelk, schapenmelk,
buffalo melk. Er bestaat zelfs kaas gemaakt van paardenmelk en kamelenmelk. Soms wordt er tijdens
het maken van kaas extra ingrediënten toegevoegd die de kaas een specifieke smaak geven
bijvoorbeeld: komijn, kruidnagel, tomaat, mosterd, sambal, pesto, rucola, bieslook, brandnetel,
basilicum, rozemarijn, fenegriek, chilipeper, walnoot etc.
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Melktype
Om kaas te maken heb je als basis ingrediënt melk nodig. Voordat de melk wordt verwerkt, kun je de
melk wel of niet verwarmen. Dit heeft invloed op de smaak van de kaas. Er zijn grofweg 3 typen te
onderscheiden:
• Pasteuriseren - de melk wordt gedurende 15 seconden verhit tot 72 °C, waardoor de bacteriën in
de melk worden gedood. Kaas gemaakt van gepasteuriseerde melk noemen ze vaak fabriekskaas.
• Thermiseren: de melk wordt gedurende 15 seconden verhit tot 62 °C. Hierdoor gaat een gedeelte
van de bacteriën in de kaas dood en een deel blijft leven. Dit mag officieel geen boerenkaas heten,
men gebruikt de term boerderijkaas of kaas van de boerderij.
• Rauwe melk: de melk wordt niet verwarmd waardoor alle bacteriën in de melk blijven leven. In het
Frans noemen ze dit ook wel ‘au lait cru’. Door deze melk te verwerken tot kaas ontstaat een andere
rijke smaak. Deze kaas draagt het rijksmerk boerenkaas en de kaas wordt verkocht als rauwmelkse
kaas of boerenkaas.

Van koe tot kaas
Het maken van kaas begint op de boerderij, waar de koeien in het weiland lopen. Deze koeien eten
gras (grazen) dat in hun vier magen wordt verteerd en vervolgens in de uiers wordt omgezet in melk.
Een koe moet twee keer per dag gemolken worden, 7 dagen per week en dit ongeveer 10 maanden
nadat het kalfje geboren is. Een koe geeft per dag ±25 liter melk. De melk wordt verzameld door
tankwagens en gaat naar de kaasmakerij. Hier wordt de melk verschillende boerderijen samen
gemengd.

Melk pasteuriseren
De bacteriën in de melk zijn erg bepalend voor de smaak en kwaliteit van de kaas. Daarom wordt de
melk gepasteuriseerd. Pasteuriseren betekent dat de rauwe melk kort wordt verwarmd tot ±73 C°.
Deze verhitting zorgt ervoor dat bijna alle schadelijke bacteriën die voor bederf kunnen zorgen
worden gedood.

Toevoegen van zuursel en stremsel
De volgende stap in kaasbereiding is het toevoegen van zuursel en stremsel aan de melk. Zuursel
zorgt ervoor dat de lactose en melksuikers worden omgezet in melkzuur, waardoor de melk
makkelijker te stremmen is. Stremsel zorgt ervoor dat de ‘vaste’ stoffen in de melk: melkvet en
melkeiwit gaan samen klonteren. Daardoor wordt de melk dikker (stremmen) en gaat deze samen
klonteren. Dit noemen ze de wrongel. Het gebruikte stremsel is afkomstig uit lebmagen van kalveren.
Hierin zitten de juiste enzymen om de melk te laten klonteren.

Wrongel snijden
De wrongel met de wei worden via een pompinstallatie in grote draineerbakken gedaan. Dit zijn
grote open bakken waar de kaasmaker met een hark de wrongel verspreidt zodat er kaas van
gemaakt kan worden. Dit werk is een echt ambacht dat heel secuur gedaan moet worden om een
gelijke verdeling te krijgen en mooie kazen te kunnen maken. Vervolgens wordt de wei (het vocht)
afgetapt en opgevangen waardoor alleen de vaste substantie (wrongel) overblijft. De wrongel wordt

vervolgens gesneden en in vaten gedaan. Ook krijgt elke kaas hier een rijksregistratienummer. Aan
dit nummer is te herkennen door welke kaasmakerij de kaas is gemaakt.

Vaten persen
Wanneer de vaten vol zitten met wrongel worden deze geperst en krijgt de kaas haar bekende ronde
vorm. Na het persen worden de kazen uit zijn vorm gehaald en is een eerste aanzicht van kaas
herkenbaar.

Pekelbad
Een onderdompeling in het pekelbad is de vervolgstap. Dit pekelbad bevat een hoge dosis zout die de
kaas indringt. Hoe langer de kaas in het bad dobbert, hoe meer vocht de kaas verliest en hoe zouter
hij smaakt. Pekel remt ook ongewenste bacteriegroei, waardoor het ook een conserverende functie
heeft.

Natuurlijke rijping
Na het pekelbad is het tijd voor de rijping. De kaas wordt daarbij op houten planken gelegd in een
pakhuis waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid heerst. Dit zijn de optimale condities
om een kaas op smaak te laten komen. Ze noemen dit een natuurlijke rijping waarbij de tijd haar
werk zal doen. Dit kan variëren van enkele weken (jonge kaas 4 weken) tot enkele jaren (oude
brokkel kaas bijna 3 jaar).

Rijpen van Hollandse kaas
Het maken van een sublieme kaas is niet alleen een vak voor de kaasmaker, ook het rijpingsproces
bepaalt de uiteindelijke smaak. Rijpen is het veranderingsproces dat in de kaas plaatsvindt waardoor
de smaak en structuur van het zuivel veranderen. Een kaas die langer heeft liggen rijpen is intenser
en voller van smaak en het zuivel wordt wat meer brokkelig. Deze veranderingen gaan niet zo snel
dat je erop kunt wachten, maar van week tot week en maand tot maand ontstaan er duidelijk
verschillen.
Het rijpingsproces van kaas vindt plaats op natuurlijke wijze, waarbij de natuur haar gang moet
kunnen gaan. Een paar omstandigheden helpen de kaas om die bijzondere smaak te ontwikkelen.

Constante temperatuur
Een constante temperatuur in het pakhuis is nodig om de kaas op zijn eigen tempo te laten rijpen. Is
deze te hoog dan verliest de kaas snel haar beste smaak en bij een te lage temperatuur gebeurt er
niets.
Constante luchtvochtigheid
Een constante luchtvochtigheid zorgt voor een optimale balans tussen indrogen van de kaas
(verliezen van vocht) en geen schimmelvorming op de korst. Tijdens het rijpen verliest de kaas vocht,
maar door de bacteriën in de kaas kan de korst gaan schimmelen bij een te hoge luchtvochtigheid.
Constante luchtcirculatie
Om het vocht goed af te voeren tijdens het rijpen is een constante luchtcirculatie nodig. Dit
voorkomt schimmelvorming op de korst. Daarvoor worden elke keer zuchtjes lucht om de kaas heen
geblazen zodat er geen schimmel actief kan worden.

Houten planken
Van oudsher wordt kaas gerijpt op houten planken. Hout heeft de eigenschap om vocht op te nemen
waardoor de kaas mooier kan rijpen. Het vocht uit de kaas trekt dan in de plank. Van tijd tot tijd
wordt de kaas gekeerd, om te voorkomen dat de kaas haar vorm verliest en de zoutverdeling niet
gelijkmatig blijft. Jonge kaas wordt vaak gedraaid (3x per week) terwijl een oude kaas nog maar 1x
per 3 weken wordt gekeerd. Bij het keren van de kaas krijgt elke kaas ook een dun laagje kaascoating
(de korst). Deze beschermt het zuivel en zorgt ervoor dat de kaas goed kan blijven ademen tijdens
het rijpen.

Leeftijd Hollandse kaas
Hollandse kaas is verkrijgbaar in diverse leeftijden. De leeftijden hebben een eigen naam en staan
voor een bepaald aantal dagen, weken of maanden dat de kaas op planken heeft liggen rijpen. Er
geldt hoe langer de kaas rijpt, hoe droger, harder, voller en pittiger de smaak wordt.
Zie hieronder voor een schema:
Benaming

Gemiddelde rijptingstijd

Jong

4 weken

Jong Belegen

8-10 weken

Belegen

4-5 maanden

Extra Belegen

6-7 maanden

Oud Belegen

8-9 maanden

Oud Snijdbaar

1 jaar

Snijdbaar overjarig

1,5 jaar

Oude Brokkel

Minimaal 3 jaar

Soorten Hollandse kaas
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Goudse kaas - de meest bekende en gegeten kaas van Nederland. De kaas heeft de vorm van een
wiel van ca. 15 kg en het vetgehalte is minstens 48+.
Fabriekskaas - kaas gemaakt van gepasteuriseerde melk afkomstig van diverse boerderijen. Het
vetgehalte in de melk wordt gestandaardiseerd, zodat deze altijd hetzelfde is. De kaas wordt met
behulp van machines gemaakt.
Boerenkaas - kaas gemaakt van rauwe melk (koude avondmelk en warme ochtendmelk) volgens
een traditionele en gecontroleerde bereidingswijze op de boerderij. Dit gebeurt veelal met de
hand. De melk is afkomstig van de eigen koeien (of er wordt maximaal voor 50% vreemde melk
bijgekocht). Het vetpercentage wordt niet gestandaardiseerd en kan verschillen per keer.
Edammer kaas - Kaas in kleine bollen van circa 1,7 kilogram vernoemd naar de plaats Edam.
Gemaakt van gepasteuriseerde Nederlandse koemelk, vetpercentage 40+.
Maasdammer - Hollandse gatenkaas vergelijkbaar met de Zwitserse Emmenthaler. vetgehalte
45%, 5 weken gerijpt en met grote gaten in het zuivel.
Friese nagelkaas - Een kaas waaraan kruidnagels en komijn zijn toegevoegd. Deze kaas komt het
best tot zijn recht met een pittige smaak (minimaal belegen).
Graskaas - Jonge kaas die gemaakt wordt van de melk die de koeien geven als ze na een lange
winter op stal weer naar buiten mogen en van het lentegras eten. Deze kaas is extra romig van
smaak en alleen verkrijgbaar in mei en juni.
Leidse kaas - Deze kaas wordt gemaakt uit gedeeltelijk afgeroomde melk met toevoeging
van karnemelk en stremsel. Door de wrongel wordt komijnzaad gemengd.
Smeerkaas - Dunne smeerbare kaas die wordt verkregen door diverse kazen te smelten onder
toevoeging van smeltzout.
Verse kaas - Kaas die niet wordt geperst in vaten en geen rijping ondergaan, zoals kwark en
mozzarella.
Stolwijker: Goudse boerenkaas gemaakt in de buurt van Stolwijk en Haastrecht op boerderijen in
de Krimpenerwaard.
Biologische kaas - is niet hetzelfde als vegetarische kaas. Bio kaas is diervriendelijk, gezond, beter
voor het milieu, zonder toevoegingen en lekkerder. Er worden geen bestrijdingsmiddelen of
kunstmest gebruikt. De dieren staan in de wei waar gewassen onbespoten zijn en de kaas bevat
het EKO-keurmerk.
Duurzame kaas - kaas bereid op verantwoorde wijze voor dier, mens en milieu. Deze kaas hoeft
niet biologisch te zijn. Kaas wordt op efficiënte wijze bereid zonder verspillingen en met al het
goede van de natuur.
Vegetarische kaas - kaas gemaakt met stremsel dat niet afkomstig is van dieren (lebmaag van
kalveren). Er wordt gebruik gemaakt van vegetarisch stremsel ook wel microbieel stremsel
genoemd.

Kaas en Gezondheid
Wist je dat kaas erg gezond is? Kaas bevat belangrijke eiwitten en is rijk aan calcium. Ook bevat de
kaas hoge gehaltes Vitamine A, B en D die belangrijk zijn om je lichaam gezond en vitaal te houden.

Vetgehalte Kaas
In kaas zit vet. In de winkel zie je vaak op verpakking staan 48+ of 30+. Dit is een aanduiding voor de
hoeveelheid vet die een kaas bevat. Het percentage vet wordt aangeduid per 100 gram droge stof en
niet per 100 gram kaas. Dit wordt gedaan omdat de droge stof tijdens de rijping constant blijft
(vanwege indroging vermindert de hoeveelheid vocht tijdens het rijpen). Er geldt: hoe lager het getal,
hoe magerder de kaas. Hieronder zie je veel voorkomende aanduidingen:
Aanduiding

% vet in
droge stof

% water

% droge
stof

% Vet

Voorbeeld

60+ Roomkaas

60%

40%

60%

36%

Roomkaas

48+ Volvet

48%

42%

58%

28%

Weydeland 48+ (Goudse)

45+ Minder vet

45%

43%

57%

26%

Maasdammer

40+ Minder vet

40%

44%

56%

23%

Edammer

35+ Vetarm

35%

46%

54%

19%

Weydeland 35+

30+ Vetarm

30%

47%

53%

16%

Leidse kaas

20+ Mager

20%

47%

53%

11%

Weydeland 20+

100 gram kaas bevat gemiddeld 40 gram water en 60 gram droge stof. Het + getal is het

vetpercentage in de droge stof. Een voorbeeld: Goudse 48+ kaas bevat 48% vet in droge stof x 58%
totale droge stof = 28% vet. Zie ook het schema hieronder.

58 gram
droge stof

Vet
Eiwit, min. & vit.

42 gram
vocht

100 gram
kaas

Vocht

= 28 gram
vet

= 30 gram
Eiwit, mineralen en vitaminen
= 42 gram
water

Schema: Vetgehalte van 100 gram Weydeland kaas 48+

