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kazen en probeert in elke kaas de kenmerken van de koeien en
de streek te laten terugkeren. “De melk van Twickel is rijk aan
vet en eiwit maar ook aan calcium”, zegt directeur Hans Boot. Er
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Op vakantie in
Frankrijk kwam
ik regelmatig een

hoeft bij de bereiding weinig stremsel te worden toegevoegd en
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het hoge percentage calcium heeft een positieve uitwerking op de

tegen. Een vlinder

smedigheid van de kaas. Na het persen van de wrongel wordt de

die ik als kind alleen van plaatjes uit boeken kende

kaas 48 uur gepekeld met bronwater en zeezout.

en zo mooi vond dat het mijn favoriete vlinder
werd. Als ik er dan een zag, probeerde ik hem zo

Na proeverijen is de keuze gevallen op halfharde kaas. Een deel
wordt met een natuurkorst en een ander deel met een coating
gerijpt. Maar elk met een eigen karakter en smaak. “De kaas met
natuurkorst past uitstekend als dessertkaas, op een kaasplankje of
‘gewoon’ uit ‘t vuistje. De coating gerijpte kaas doet het uitstekend
als broodbeleg”, zegt kaasmaker Boot. Op de warenmarkten in de
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regio merkt Roy Westerhof dat vooral de kaas met natuurkorst in
trek is. “Dat is echt een speciaalkaas die heel anders smaakt dan

‘Negen van de tien
proevers kopen ‘m’

andere jong belegen boerenkazen.” Bij de boerderijwinkel van
Brandt wordt juist de coatingkaas iets meer verkocht.
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Na een jaar kaasmaken,
proeven en testen is
de speciaal ontwikkelde
Twickelkaas te koop. De eerste
ervaringen zijn positief. “Het gaat
vooral via mond-tot-mond reclame.”

lang mogelijk te volgen om hem te bewonderen.

In de aanvangsfase zijn er een negental kazen getest.

Het is een roomwitte vlinder met zwarte banden
en lijnen over de vleugels met aan de onderzijde
enkele blauwe vlekken en twee helderrode stippen.
De koninginnepage komt ook in Nederland
voor, maar dan vooral in het zuiden van ons land.
De laatste jaren is er een trend dat ze zich steeds
noordelijker bewegen. Zo kwamen de vrijwilligers
van de moestuin de rups van deze vlinder tegen bij
het oogsten van wortels. En dat is niet zo vreemd
want peen is een van de waardplanten van deze
soort. Net als dille, pastinaak, maggi en venkel,
die ook in de moestuin geteeld worden.
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Kaas op de kraam van Roy Westerhof.
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Met de melk van twee Twickelpachters wordt vooralsnog
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Brandt

Kaasautomaat bij de landgoedwinkel. (Foto: Piet Brummer)
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