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

  CATO, 
 Puur biologisch!

CATO is een nieuwe lijn biologische kaas. Op Boer-
derij Ter Linde in Zeeland graast een kudde gehoornde 
koeien onder leiding van stamoudste Cato. Cato is een 
koe van 17 jaar oud die nog dagelijks verse volle 
melk geeft. Dit is heel bijzonder, want in de gangbare 
veehouderij worden melkkoeien gemiddeld 5-6 jaar.

Op Ter Linde wordt sinds 1926 biologisch geboerd. 
Daarbij voeren zij de biologische bedrijfsvoering ver 
door. Zo bestaat een unieke samenhang van akker-
bouw en veeteelt waardoor een gesloten kringloop 
ontstaat van processen zodat  
de boerderij zelfregulerend is.  
Het harmoniseren en onder-
steunen van de levenspro-
cessen in de bodem, plant en 
dier zorgt ervoor dat de boer  
optimaal samenwerkt met de  
natuur. Gewassen en dieren  
kunnen daardoor tot hun volle 
ontwikkeling komen. Hier-
door ontstaan producten met een geweldige kwal-
iteit, smaak en authenticiteit.

Tijdens het kaasmaken wordt alleen gebruik gemaakt 
van vegetarisch stremsel en zuursel. Er zitten dus 
geen conserveringsmiddelen en E-nummers in 
deze kaas! De kaas wordt daarbij kort verwarmd tot 
63 graden zodat de kaas vrij is van bacteriën die slecht 
zijn voor de gezondheid maar wel de belangrijkste 
vitaminen en enzymen behoudt (Thermiseren). Zo 
proeft u het beste uit de natuur in Cato. Er bestaan 
diverse varianten, vraag ernaar! 
 
 

Proef en bestel de lekkerste 

kazen by Gert den Hartog!

U kunt bij mij pinnen!

Naam:

Voorletters:

Voornaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

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 
beste smaak! 
20+ kaas met 
55% minder vet 
en 60% minder 
cholesterol dan 
gewone kaas.

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.

Villa Nella
Romige jong 
belegen boer-
enkaas met   
olijfjes, zonge-
droogde 
tomaatjes en 
knoflook. 

Chili Amigo
Een boeren-
kaas ge-
combineerd 
met verse 
chilipepers. 
Lekker pittig!

0312



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 eieren
Wit 
Scharrel L/XL
Dubbel dooier

Graan L
Groen gilde/bio

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu

Suikerpinda
Walnoten
Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix

Paardenworst
Grillworst

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

Ingrediënten:
2 uien, komkommer, 4 tomaten, klein blikje doper-
wtjes, 300 gr. boterhamworst in dikke plakken, 400 gr. 
oude Weydeland kaas, 1 dl. yoghurt, 2 hardgekookte 
eieren, 1 bekertje zure rom, 4 eetlepels zmmebloemo-
lie, 1 uitgeperst teentje knoflook of wat knolookpoeder, 
zout, peper.

Bereiding:
Maak de uien schoon en snij ze in dunne ringen. Was 
de komkommer en snij deze in blokjes. Ontvel de 
tomaten en snij ze klein. Laat de doperwtjes uitlekken. 
Snijd de oude Weydeland kaas en de boterhamworst 
in blokjes. Vermeng de yoghurt met de zure room, de 
olie, de knoflook en breng dit op smaak met zout en 
peper. Doe de uien, komkommer, tomaat, en doper-
wtjes in een schaal. Vermeng alles en roer de saus 
erdoor. Laat de salade een half uur op kamertemperat-
uur rusten en garneer deze voor het opdienen met de 
gepelde en in plakken gesneden eieren. Uw heerlijke 
salade is gereed als onderdeel van uw lunch of buffet. 

 DAGEN DAT IK NIET BIJ U LANGSKOM:

 Woensdagavond 14 maart
 Vrijdag 6 april (Goede vrijdag)
 Dinsdag 9 april (Pasen)
 Vrijdagavond 27 april
 Dinsdagavond 8 mei
 Donderdag 17 mei (Hemelvaart)
 Vrijdag 18 mei
 Maandag 13 augustus t/m woensdag 
 29 augustus
 Dinsdagmiddag en avond 3 oktober

Lekkere Weydeland 
Kaassalade


