
Graag zou ik uw naam, adresgegevens en 
e-mailadres ontvangen zodat ik u op de hoogte kan 
brengen mocht ik onverhoopt niet kunnen langskomen.

             CHEVRETTA 
‘s Lands (h)eerlijkste geitenkaas! 
Kaas gemaakt van geitenmelk is bij veel mensen nog 
geen standaard kost. Naast veel verse, zeer kort ge-
rijpte geitenkazen, bestaan er ook halfharde geitenka-
zen vervaardigd volgens de Gouda-receptuur. Neem 
bijvoorbeeld de varianten geitenkaas van Chevretta. Een 
gezonde delicatesse die heerlijk is als hartig hapje, tus-
sendoortje of natuurlijk op de  
boterham. 

Chevretta wordt gemaakt van ’s Lands 
lekkerste geitenmelk. De Chevretta  
geiten die grazen op de Noord-Holland- 
se weiden, worden met veel liefde  
verzorgd. Het uitgebalanceerde leven  
van de geiten zorgt ervoor dat de melk  
die zij geven altijd van zeer constante  
hoge kwaliteit is. Daardoor is  
Chevretta zeer rijk van smaak en buitengewoon smeuïg.

                                       Op ambachtelijke wijze wordt 
                                       de geitenmelk verwerkt tot 
                                       kaas, waarbij de technologie 
                                       van vandaag en de rijke 
                                       traditie van kaasbereiding 
                                       worden gecombineerd om het 
                                       zuiverste zuivel te maken. In 
                                       dit bereidingsproces wordt 
gebruik gemaakt van microbieel stremsel. 

Het rijpingsproces vindt plaats op houten planken onder 
opimale omstandigheden zodat de perfect smaak zich 
kan ontwikkelen. 

Vergeleken met kaas van koemelk zijn de vetmolecu-
len in geitenmelk kleiner. Hierdoor is geitenkaas lichter 
verteerbaar en perfect passend in een uitgebalanceerd 
eetpatroon. Ook bevat  
onze Chevretta 40%  
minder zout dan de  
gemiddelde gewone  
geitenkaas!

Naam  :

Adres  :

Tel. nr  :

E-mailadres :

Kaasassortiment

Weydeland 
Heerlijke 48+ 
kaas in een 
aantal  leeftijden, 
bijzonder smedig 
en romig van 
smaak.

Weydelijner
De lekkerste 
magere kazen, 
die passen in uw 
lijn. Minder vet, 
minder zout.

Twight
Light met de be-
ste smaak! 20+ 
kaas met 55% 
minder vet dan 
gewone kaas. 
Past in een cho-
lesterolverlagend 
voedingspatroon.

Oudelandse  
Boeren
Authentieke boer-
enkaas, bijzonder 
smeuïg en lekker 
van smaak.

Chevretta
‘s Lands (h)eer- 
lijkste geiten-
kaas, vol van 
smaak en licht 
verteerbaar.

Old Weydeland
Écht oude kaas 
met een bij-
zonder rijke 
     smaak.

Cato
Biologische 
kaas gemaakt 
van verse melk 
afkomstig van 
Cato’s kudde. 
Bijzonder puur 
van smaak!

Mèkkerstee 
Biologische 
geitenkaas 
gemaakt van  
de beste  
geitenmelk. 
Puur van 
smaak.

Tartufo
Boeren 
truffel kaas vol 
Italiaans 
temperament 
voor een 
intense smaak.  

Kernhem
Hollandse 
roodschimmel 
van gepas-
teuriseerde 
koemelk. 
Lekker pittig!  

Tynjetaler
Romige boeren 
gatenkaas met 
een licht zoete 
smaak!Proef en bestel de lekkerste 

kazen by Gert den Hartog!

Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

DAGEN DAT IK NIET BIJ U LANGSKOM:
Woensdag 26 september
Dinsdagmiddag & avond 3 oktober
Woensdag 7 november na 17:00
Kerst: Dinsdag 25 & Woensdag 26 december
Oud & Nieuw: Maandag 31 dec & Dinsdag 1 januari 

Wist u dat?
- u bij mij kunt pinnen!
- ik uw kaas kan vacumeren!
- u terecht kunt voor de leukste geschenk- 
  pakketjes en kaas- en vleesplateaus!
- u voor de kerst en jaarwisseling terecht kunt  
  voor: wild en gevogelte en allerlei soorten
  verse salades!



Overig assortiment

Ambachtelijke vleesproducten
Haagse leverworst
Slagerskookworst
Huzarenslaatjes

Kakelverse kipproducten
Biologisch scharrelfilet
Kipburger gepaneerd
Kipfilet
Kippenpoot
Kipkarbonade
Kipdrumsticks
Kipsticks

Diverse versgebrande noten 
Chocolade pinda’s/rozijnen/aard-
beien/brokken 
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
Pindarots
div. kaaskoekjes
soja cookies
Luxe notenmelange

Mandarijnen, hand- en  
perssinaasappels

by Gert den Hartog

Smeuïge (room)boter
Roomboter gez./ongez.
Becel
Remia
Croma
Bleuband

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Goud’s glorie
Alpro soja

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Wit 
Scharrel L/XL

Groen gilde/bio
Dubbel dooier

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté

Suikerpinda
Walnoten
Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix

Paardenworst
Grillworst
Cervelaatworst

Kaas at Home
by Gert den Hartog

Apollostraat 19
3371 XB Hardinxveld-Giessendam

Tel: (0184) 61 88 61
Mob: (0653) 310 668

E-mail: info@kaasathome.nl
Rabobank nr: 1432.20.128

Kaas- en vleesplateaus in 
diverse uitvoeringen

Geschenkpakketjes 
vanaf €12,50

Aardappelsalade  met 
Oudelandse Boerenkaas

0512

Ingrediënten (4 personen):
400 gr penne (pasta), zout, peper, 4 lente-uitjes in 
dunne ringen, 30 gr boerenroomboter, 1 kleine cour-
gette ongeschild in reepjes, 3 el fijngesneden (blad)
peterselie, 1 tl mosterd, 1-1,5 dl slagroom en 200 gr 
geraspte Oudelandse Boeren Romig Jong Belegen.

Bereidingswijze:
Kook de pasta in ruim kokend water met zout volgens 
de gebruiksaanwijzing beetgaar. Bak de lente-ui circa 
1 min. in de boter. Voeg de courgette toe en bak deze 
3 min. mee. Roer de peterselie en mosterd erdoor en 
breng op smaak met zout en peper. Meng de uitgele-
kte pasta met het courgettemengsel, de slagroom en 
100 gr Oudelandse Boeren romig jong belegen. Schep 
dit mengsel in 4 eenpersoons gratinschaaltjes. Strooi 
het restant boerenkaas (100 gr) eroverheen en bak 
de gratins 15-20 min. in het midden van een voorver-
warmde oven op 225ºC tot de bovenkant goudgeel is. 

Pastagratin met 
Oudelandse Boerenkaas 

Op zoek naar meer lekkere kaasrecepten? Kijk dan op 
www.treurkaas.nl.

Ingrediënten (4 personen):
1 kg aardappelen, 1 kleine ui, 400 gram Oudelandse 
Boeren Smaakvol Belegen, 3-4 el mayonaise, peterse-
lie, zout en peper.

Bereidingswijze:
Schil de aardappelen en kook ze niet te gaar. Sn-
ijd de ui zeer fijn en hak de peterselie. Meng de ui 
en peterselie door de mayonaise. Als deze te dik is, 
eventueel iets water toevoegen. Snijd de aardappe-
len in plakjes en meng deze met de mayonaise. Snijd 
de Oudelandse boerenkaas in kleine stukjes en meng 
deze door het aardappelmengsel. Breng tenslotte op 
smaak met zout en peper.


