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Hi, leuk dat je er bent!

Je koopt altijd zulke lekkere kaas op de markt, 
  of je komt het misschien weleens lekker proeven! 
 Maar hoe komt die kaas daar nu eigenlijk? 
Hoe wordt het gemaakt? Samen gaan we op onderzoek 
 uit, om te zorgen dat jij je hele klas het mooie verhaal   
  van koe tot kaas op de markt kunt vertellen.

Maar hoe komt die 
  kaas nu eigenlijk 
    uiteindelijk 
      op de markt?



Holland Kaascentrum

Holland Kaascentrum wil alleen de beste kaas verkopen. 
Voor de kazen die wij verkopen kiezen we daarom zelf 
het recept bij de kaasfabriek of op de boerderij. 
Alle kaas snijden we vers op de markt (met zo’n groot 
kaasmes), we houden van een lach en een praatje en het 
is bij ons dan ook (meestal) erg gezellig op de markt. 
En weet je even niet wat je lekker vindt? Dan helpen 
we je kiezen en mag je komen proeven. Dat maakt de 
markt zo leuk!

Kaasfabriek 
of Boerderij?



Geschiedenis
Holland Kaascentrum was niet 
altijd zoals ze nu bij jou op de 
markt staan. Door de jaren 
heen veranderden er wat 
dingen. Om je mee te nemen 
in onze geschiedenis gaan we 
terug naar 1973.

1973 In kaas de baas
Kaasgroothandel Den Hollander 
Kaas richt de vereniging 
Holland Kaascentrum op. 
De vereniging noemde zichzelf: 
‘In kaas de baas’. Holland Kaas-
centrum wil de beste zijn in 
 kwaliteit, service en 
    een goede prijs. 

1986
Kaasgroothandel Vandersterre 
Groep neemt Den Hollander 
Kaas over. Hierdoor groeide de 
vereniging snel, wat iedereen 
natuurlijk erg leuk vond.

1992
Holland Kaascentrum krijgt 
een nieuw logo en een nieuwe 
slogan: ‘Ook bij u op de markt’. 
Ook krijgt de vereniging een 
eigen huismerk kaas, met de 
naam: Marktmerk.



Zoals je ziet bestaat Holland Kaascentrum 

al een hele lange tijd. Al vanaf 1973.

Nu we wat meer weten over Holland Kaasce
ntrum 

is het tijd dat we gaan kijken naar 

hoe kaas nu eigenlijk wordt gemaakt. 

We leggen dit stap-voor-stap aan je uit.

2016
Holland Kaascentrum krijgt een 
nieuwe uitstraling op de markt. 
Meer rust en een natuurlijke 
uitstraling die beter past bij de 
mooie kazen. 

2012
Holland Kaascentrum krijgt 
een nieuw logo dat meer past bij 
deze tijd. Het lijkt wel een soort 
‘app’ symbool.

Al vanaf 
1973



Maar hoe wordt die kaas nu gemaakt? 
Waar begint het maken van kaas?

Hieronder laten we stap voor stap zien hoe 
van de melk van de koe kaas wordt gemaakt.

VAN KOE 

TOT KAAS

Ook wordt er kaas 

gemaakt van o.a.  

Geitenmelk 
& Schapenmelk.



In de meeste gev
allen wordt 

de melk gepasteur
iseerd bij 

binnenkomst in de 
fabriek. 

Dit betekent dat 
door het 

verhitten van de 
melk bacterien 

uit de melk verdw
ijnen, daardoor 

krijgt de melk (e
n uiteindelijk de 

kaas) een vaste sm
aak. Bij het make

n 

van boerenkaas wo
rdt de melk niet 

verhit, 

dit noemen ze daa
rom rauwmelkse k

aas. 

Daardoor smaakt b
oerenkaas altijd an

ders. 

Aan de melk word
t zuursel toegevoe

gd. 

Deze goede bacte
rien geven de kaa

s meer 

smaak en zorgen e
rvoor dat je de k

aas langer 

kunt bewaren. Ied
ere kaasmaker ge

bruikt een 

ander zuursel, dat 
zorgt voor een un

ieke smaak.

Het maken van kaas begint 
natuurlijk bij de koe. 
Wij doen er alles aan om de 
koeien zoveel mogelijk in de wei 
te laten lopen bij onze boeren. 
Een gelukkige koe geeft de  
beste melk wat de kaas 
 zo lekker maakt.

Een koe geeft gemiddeld 
25 tot 30 liter melk per dag. 
Koeien worden meestal 
tweemaal per dag gemolken. 
Na het melken gaat de verse 
melk direct naar de koeling. 
Later wordt dit door tankwagens 
 opgehaald (of op de 
     boerderij tot kaas 
  verwerkt).

..

..

Iedere kaasmaker 

zorgt voor zijn 

eigen unieke 
kaassmaak!



De wrongel wordt over kaasvaten 
verdeeld en onder een pers gezet 
zodat het laatste vocht (wei) 
uit de kaas wordt geperst. Hier 
krijgt de kaas zijn ronde platte 
vorm. Ook krijgt de kaas hier al 
een dunne korst.

Aan de melk wordt nu stremsel 

toegevoegd, dit stofje maakt de 

melk dik. Na stevig doorroeren 

blijft er een dikke massa over 

die ‘wrongel’ heet. Wrongel is 

eigenlijk uitgewrongen melk. 

Het overgebleven vocht waarin de 

wrongel drijft, heet wei, dit wordt

  uit de kaasbak verwijderd 

      en deels vervangen 

  door water. 

Nadat de kazen zijn geperst 
worden ze nog enkele dagen 
in een pekelbad gelegd. Dit is 
een bad waar veel zout in zit. 
Het zout uit het pekelbad trekt 
langzaam in de kaas. 
Dit zorgt ervoor dat de kaas 
meer smaak krijgt en dat deze 
 langer houdbaar blijft.



Na het pekelbad worden de 
kazen op houten planken gelegd. 
Nadat de korst is opgedroogd 
wordt een plastic laagje ge-
smeerd op de kaas, dit heet een 
coating. Deze laag voorkomt 
schimmelgroei en uitdroging. 
De kaas wordt steeds gekeerd 
 zodat deze een goede 
       ronde vorm krijgt.

Tijdens het rijpen verliest de kaas 

vocht en ontwikkelt de kaas zijn 

smaak. Wanneer de smaak precies 

goed is, gaat de kaas naar de markt.

Jonge kaas rijpt ongeveer 1 maand. 

Oude kaas kan ruim 2 jaar blijven 

liggen. De kaasmeester keurt de 

kaas met een kaasboor en proeft 

 of de kaas de juiste smaak 

    heeft; mild of juist een 

  beetje pittig.

Uiteindelijk zijn we er dan: 
De markt! Allerlei verschillende 
soorten en smaken, van jong 
tot oud, met kruiden en zonder 
kruiden. Hier wordt de kaas 
vers van het mes gesneden, dan 
smaakt de kaas het lekkerst.

vers 
van ‘t 
mes



Kaas bestaat al heel lang. Al sinds 
de prehistorie! Dat is heel lang 
geleden. Maar wie maakte de 

eerste kaas? Volgens een oud verhaal ging 
het maken van de eerste kaas per ongeluk. Een herder 
was op pad met zijn kudde koeien en wanneer hij de 
koeien had gemolken nam hij de melk mee in een lege 
koeienmaag. Toen hij thuis kwam en een slok wilde 
nemen zaten er allerlei brokjes in de melk. Tegen-
woordig noemen wij deze brokjes wrongel, deze 

brokjes vormen de basis voor het maken van kaas.

Zoals je misschien al wist zijn er 
heel veel verschillende soorten kaas. 
Zo kan kaas verschillen in leeftijd 
en kunnen er kruiden aan zijn toege-
voegd. Onze jongste kaas is maar 4 
weken oud, terwijl onze oudste kaas 
ouder dan 3 jaar kan zijn. Hiernaast 
zie je boven onze Jonge Hollander, 
deze kaas is ongeveer 4 weken oud. 
Daaronder zie je de Oude Hollander, 
deze kaas is ongeveer 1 jaar oud.
De kaas helemaal onder is de oudste 
kaas die we verkopen, deze kaas is 
ouder dan 3 jaar!

Wie maakte 

de eerste kaas?

Verschillende 

kaassoorten

Hoe ouder 
 de kaas, 
  hoe pittiger 
     de smaak.



Hier zie je een van onze 
kazen met kruiden. 
In deze kaas zit komijn 
(foto). Dit was een van de 
eerste kruiden die men 
toevoegde aan kaas. 
Tegenwoordig zijn er heel 
 veel verschillende 
       kruidenkazen.

Kaas met kruiden

Lekker en gezond
    Je moet natuurlijk iedere dag ge-
zonde voedingsstoffen binnen krijgen! Kaas bevat veel van 
deze voedingsstoffen. Zo zitten er in kaas vitamines en 
belangrijke mineralen zoals calcium, daar krijg je sterke 
botten van. Daarnaast bevat kaas ook veel eiwitten. Eiwitten 
helpen bij het opbouwen van je spieren. Kaas bevat daarnaast 
geen suikers. Dus in plaats van een snoepje, is het gezonder 

om soms een blokje kaas te nemen. Kaas past dus goed 
in een gezond voedingspa-

troon. Maar kaas bevat 
ook zout en vet, dus 
net als wat voor alle 
lekkere dingen geldt: 
eet er met mate van.

 Kaas bevat 
belangrijke 
 vitamines en 

      mineralen.



Om je nog een paar leuke dingen over kaas bij te brengen 
staan hieronder een aantal weetjes. Wist jij dat allemaal al?

Kaasweetjes 

Voor 1 kilo 

  heb je wel 10 liter 

     melk nodig.

KAAS

De smaak van kaas wordt 
ook bepaald door wat de 
koeien eten. Graskaas is 
bijvoorbeeld extra romig, 
omdat deze van de eerste 
melk gemaakt wordt nadat de 
 koeien na de winter 
    weer de wei in gaan.

Koeien die de officieel 

erkende weidemelk geven, 

staan ten minste 

120 dagen per jaar, 

vanaf het voorjaar tot aan 

het najaar minimaal 6 uur 

 per dag in de wei.

Wat weet jij 
eigenlijk 

allemaal al   

     over kaas?



- Tegenwoordig eten  

we gemiddeld nog  

zo’n 17 kilo kaas  

per persoon per jaar.

- De meeste kaas  
wordt nog steeds  

op brood gegeten.

Nederlanders worden vaak ‘kaaskoppen’ genoemd, omdat we al eeuwenlang 
bekend staan als goede kaasmakers en kaaseters. Het woord kaaskoppen stamt 

uit de Belgische Opstand (1830-1939). In Belgie wilde men niet meer bij 
Nederland horen en schold ons uit voor kaaskoppen.  

De ronde kazen lijken ook wel een beetje op een hoofd. 
Onterecht, want de Belgen aten ook graag kaas.

   KAAS-

KOPPEN !!



Het woord ‘kaas’ komt nog weleens voor in spreekwoorden. 
Ken je deze spreekwoorden? En je klas? En misschien 

wel moeilijker, weet je wat ze betekenen?

Spreekwoorden met kaas

Ergens (geen) 
kaas van 

gegeten hebben.

Ergens 
kaas aan 
hebben.

Hij /zij laat zich 
de kaas niet van 

het brood af eten.

HIJ 
VERKOOPT 

KAAS.

Zich de kaas 
van het brood 
laten eten.

Dit betekent: 
Ergens (niets) 
van afweten.

Dit betekent: Voor zichzelf opkomen.
Dit betekent: 
Ergens maling 
aan hebben.

Dit betekent: 
Iets van hem laten 

afpakken waar hij rech
t 

op heeft.

Dit betekent: 
Hij doet net 
of hij de 
waarheid 
vertelt.

Kaas 
 uit het 
   vuistje!



- De smaak verandert naarmate 
de kaas rijpt? De kaas verliest 
steeds meer vocht (water) en 
daardoor wordt de smaak sterker. 
Jonge kaas rijpt ongeveer vier 
weken en oude kaas tot wel  
enkele maanden. Er is zelfs  
overjarige kaas, die is ouder  
dan een jaar!

- Traditionele kazen ‘wielen’ heten? 
Ze zijn rond en wegen meestal 
zo’n 12 kilo. Tijdens de rijping verliest de kaas langzaam 
vocht. De kaas wordt zo eigenlijk gedroogd. Kaasmakers 
ontdekten dat de ronde vorm de meest ideale vorm is om 
de kaas te laten rijpen. Bij een vierkante kaas zouden  
de hoeken veel sneller uitdrogen dan het midden van de 
kaas. De hoeken krijgen dan een andere smaak. Bij een 
ronde vorm trekt het vocht op alle plekken tegelijk uit 
de kaas. Daardoor krijgt de kaas de beste en meest  
gelijkmatige smaak en structuur.

- Kaas er in verschillende vetgehaltes is? 48+ kaas wordt 
het meeste gegeten in Nederland. Kaas bestaat voor een 
groot deel uit water. Als je 100 gram kaas koopt, is  
40 gram van die kaas water en blijft er dus 60 gram 
kaas over. Het nummer 48+ op de kaas betekent dat  
die 60 gram overgebleven kaas voor 48% uit vet bestaat.

Wist je dat?

Kaaswielen 
wegen 

ca. 12 Kilo



Behalve melk van koeien er ook kaas bestaat die gemaakt 
is van de melk van andere dieren zoals schapen, geiten en 
buffels? De kaas die van geitenmelk is gemaakt, ziet er 
anders uit dan de kaas van koeienmelk.  

 
Geitenkaas is namelijk witter. De kleur heeft te maken 
met de maag van de geit en de maag van de koe. 
Geiten en koeien eten allebei gras waar de stof 
caroteen in zit. Alleen geiten zetten de gele kleurstof 
caroteen om in vitamine A. De gele kleurstof kan niet meer 
in de kaas terecht komen. Koeien zetten de gele kleurstof 
caroteen niet om en die kleurstof komt ook in de kaas 
terecht. Daarom is kaas van koeienmelk geel en is 
geitenkaas wit.

Wist je dat?

De gaten in de kaas 

ontstaan door 
melkzuurbacteriën 

(zij laten een soort scheetjes in de kaas).

Kaas 
scheetjes
       :-)



Koeienweetjes

Boehoe !

Een koe weegt 

meer dan 
600 kg.

Een koe drinkt  

  zo’n 100 liter  

     water per dag.

       Een koe eet 
     dagelijks wel 
         80 kg aan gras,    

             maïs en brok.

   Een koe kan pas 

 melk geven nadat 

        ze een kalfje 

                 heeft 
                   gekregen.

Een pink is een 

koe van 1 jaar 
oud.

Koeien lusten 

absoluut geen    

         boterbloemen.

HOERA
1 Jaar

   Een vaars is een

koe die haar eerste 

          kalf heeft 

               gekregen.

 Een koe heeft geen 

  boventanden; met 

    haar ruwe tong 

           trekt de koe 

                het gras los.

Koeien zijn herkauwers, 

    ze hebben vier magen 

             waar het eten in 

                 verwerkt wordt.

Koeien herkauwen 

wel 20 uur 
      per dag.

Koeien slapen 

maar 20 minuten 
per dag.

Koeien worden 

twee keer 
   per dag 

         gemolken.

Een koe kan 
gemiddeld 
25-30 liter 

         melk per dag    

                         geven.

Koeien zijn gek op 

           klavertjes.



Dat was een hele hoop informatie over kaas! Hopelijk ben je meer te 
weten gekomen over Holland Kaascentrum en hoe onze heerlijke kaas 
wordt gemaakt. Nu komt het leukste deel nog.. Een spreekbeurt 

geven over Holland Kaascentrum aan je klas. We wensen je heel veel 
succes hiermee!

Mocht je nog vragen hebben. Ga langs bij een Holland Kaascentrum 
kaasboer in de buurt en vraag alles wat je wilt weten. Of bekijk 
even onze website en stuur een berichtje naar ons. Deze zullen we 

dan zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.
www.hollandkaascentrum.nl 

Heel veel succes!

Heel veel 
succes!



Lees dit spreekbeurtpakket een aantal keer goed door, zodat je het 
verhaal zo goed mogelijk kunt vertellen aan je klas. Ook kun je 

misschien een paar vragen beantwoorden van een paar klasgenoten.

Schrijf een paar kernwoorden op je PowerPoint. Zo herinner je jezelf 
eraan welke dingen je wilt vertellen aan je klas. Handig! Gebruik de 

PowerPoint basis van Holland Kaascentrum!

Laat ze een blokje kaas proeven van je lievelingskaas van 
Holland Kaascentrum. Dan wordt je spreekbeurt leuk en ook erg lekker!

Ga langs bij je Holland Kaascentrum in de buurt. Vraag of hij of zij 
misschien nog iets voor je heeft wat je kan laten zien tijdens je 

spreekbeurt of maak een paar leuke foto’s.

Ook hebben we erg mooie filmpjes over hoe onze kaas gemaakt wordt, 
en vele andere leuke onderwerpen. Leuk om aan je klasgenoten te 

laten zien! Deze vind je op ons YouTube kanaal.

Tips voor je presentatie!

Leuk en 
lekker!


