
Hieronder kunt u uw naam, adresgegevens en 
e-mail noteren. Zo kan ik uw bestelling brengen 
en u op de hoogte houden mocht ik 
onverhoopt niet kunnen langskomen.

Naam:

Adres &  
telefoonnr:

 
E-mail:

Kaasassortiment
    Roombrie          Blauwader kaas    Emmentaler

      Pecorino       Reggiano   Walnoten Kaas

Overig assortiment

Kipproducten
Biologisch scharrelfilet
Kipburger gepaneerd
Kipfilet
Kippenpoot (incl. dij)
Kipkarbonade
Kipdrumsticks
Kipsticks

Diverse versgebrande noten zoals:
Chocolade pinda’s/rozijnen/aardbeien/
brokken 
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
Pindarots melk/puur
soja cookies
Luxe notenmelange
Suikerpinda´s

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

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Wit 
Scharrel L/XL

Groen gilde/bio

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté
Jagerschnitzel

Walnoten
Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix

Dagen dat ik niet bij u langskom
Kerstavond: wo 24 dec (vanaf 17:00 uur)
Kerstdagen: do 25 en vrij 26 dec
Oudejaarsdag: wo 31 dec
Nieuwjaarsdag: do 1 jan
Voorjaarsvakantie: ma 23 en di 24 febr
Biddag: wo 11 maart (vanaf 17:00 uur)
Goede vrijdag: vrij 3 april

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Proef en bestel de 

lekkerste kazen by 

Gert den Hartog!

Opzoek naar een lekker cadeau? 
Ik maak complete geschenkpakketen 
voor u klaar. Vanaf €15,00 per 
pakket. 

Kaasassortiment
Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

Oudelands Boeren   Old Weydeland      Chevretta 
    Boerenkaas   Echt oud!      Geitenkaas 

  Mèkkerstee           Cato                Jerseyhoeve 
 Geitenkaas Bio          Koekaas Bio   Jerseykaas Bio 

    Villa Nella           Chili Amigo      Villa Verde 
     Italiaans        Lekker pikant       Pestokaas 

    Villa Truffo            Tynjetaler          Weydeland Boer                                                                                                                                             
     Truffelkaas        Ietwat zoete boer       Tuinkruiden

 Weydeland 48+     Weydelijner 35+    Twight 20+

Bestellen kan ook 

per e-mail!



ReceptBrie
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Brie is een kaas uit Frankrijk die tot de familie 
van de zogenaamde ‘zachte zuivelproducten’ 
behoort.

Traditionele Brie wordt van rauwe maar ook 
van gepasteuriseerde melk gemaakt. 

De kunst van Brie maken is om de lagen 
wrongel gelijkmatig in de kaasvormen te 
scheppen en vervolgens de wei er goed uit te 
laten lopen. 

Het mengsel wordt verwarmd tot een 
maximale temperatuur van 37°C. 

Als de kaas stevig genoeg is geworden wordt 
deze op stromatjes gelegd. Daar wordt hij 
geregeld omgekeerd en bestrooit met de 
schimmel Penicillium candidum, Penicillium 
camemberti en/of Brevibacterium linens. 
Op die manier krijgt Brie zijn kenmerkende 
smaak en vorm. 

Brie rijpt minimaal 4 weken bij een constante 
temperatuur. De beste Brie kan je in de 
nazomer of de herfst kopen.

Chevretta Kaasfondue

Ingrediënten (voor 4 personen)
• 750 gram Chevretta  

kruidenmix geraspt
• 375 ml Water
• 1,5 eetlepel Maïzena 

Om mee te dippen: 
• stokbrood of ciabatta
• aardappel: gekookt, gebakken of gefrituurde 

partjes
• verschillende worstsoorten: salami, cervelaat
• groente: paprika, kerstomaatjes, 

champignons, komkommer, augurk, broccoli
• fruit: ananas, druiven, stukjes appel/peer

Bereidingswijze
Breng water aan de kook en voeg telkens een 
beetje Chevretta kruidenmix toe en blijf goed 
roeren. Voeg vervolgens de maïzena aangelengd 
met water toe en breng het geheel aan de kook. 
Blijf goed roeren tot een gladde massa ontstaat. 
Wees zuinig met water, er kan later altijd een 
scheutje worden toegevoegd. 

Serveer met een frisse salade!
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www.kaasathome.nl

Kaas@Home
by Gert den Hartog

Apollostraat 19
3371 XB Hardinxveld-Giessendam

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

Email: info@kaasathome.nl
Website: www.kaasathome.nl
IBAN: NL83RABO0143220128

U kunt bij 

mij pinnen!


