
Salade met Chevretta 
Ingrediënten: (4 personen)
•	 150 gram Chevretta geitenkaas
•	 Zakje slamelange met rucola
•	 80 gram walnoten
•	 50 gram pijnboompitten
•	 2 eetlepels honing
•	 1 eetlepel azijn

Bereidingswijze
Snij de geitenkaas in blokjes en schep deze samen met 
de walnoten door de sla. Rooster de pijnboompitten 
voorzichtig op middelhoog vuur in een grote, droge 
koekenpan. Blijf deze roeren zodat ze niet aanbranden. 
Wanneer de pijnboompitten goudkleurig zijn mogen ze 
toegevoegd worden aan de salade. Verdeel de honing en 
het azijn eroverheen. 

Heerlijk met een stuk donkerbruin breekbrood. 

Smakelijk eten! 

Recept van de maand!

Op	het	eiland	Goeree-Overflakkee	grazen	circa	80	
Jersey koeien langs de Dieken, over Gorzen, Schorren 
en Platen. Van de biologische melk van deze koeien 
wordt Jerseyhoeve kaas gemaakt door zorgboerderij De 
Mèkkerstee in Ouddorp.

Boordevol vitaminen en mineralen
Jersey koeien zijn mooie kleine koeien die volle en romige 
melk geven. Deze melk is anders van samenstelling. 
Zo bevat Jersey melk een hoog caroteen gehalte en 
is de melk van nature dubbel zo rijk aan vitaminen 
en mineralen dan melk van een Holsteiner koe. Dit 
resulteert in een bijzonder romige kaas met een rijke 
onderscheidende smaak.

Sterk ras
De	Jersey	koe	is	een	sterk	ras	dat	efficiënt	omgaat	met	
haar voeding. Zo gebruiken ze minder bewerkt voer voor 
dezelfde hoeveelheid melk. Dit maakt de Jersey koe zeer 
geschikt voor de biologische landbouw. 

Biologisch karakter
Het biologische karakter van de Jerseyhoeve kenmerkt 
zich door het gebruik van enkel en alleen natuurlijke 
grondstoffen. Daarbij wordt de biologische bedrijfsvoering 
zo optimaal mogelijk ingevuld en worden er geen 
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dit alles zorgt voor de 
lekkerste biologische Jersey kaas waarbij u het beste van 
moeder natuur proeft. 

Heerlijk Romige
Jerseykaas www.kaasathome.nl
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U kunt bij 

mij pinnen!
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Dagen dat ik niet bij u langskom
Goede vrijdag: vrij 3 april
Paasmaandag: ma 6 april
Koningsdag: ma 27 april
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 14 en vrij 15 mei
Pinksteren: ma 25 mei
Vakantie: ma 27 juli t/m 11 aug
Beursbezoek: di 29 sept 

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Kaasassortiment
Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

Kaasassortiment
Roombrie    Blauwader kaas Emmentaler

 Weydeland 
48+ kaas

Weydelijner 
35+ kaas

Twight  
20+ kaas

Oudelands Boeren 
Boerenkaas 

Old Weydeland 
Echt oud!

Chevretta 
Geitenkaas

Mèkkerstee 
Geitenkaas Bio

Cato 
Koekaas Bio 

Jerseyhoeve 
Jerseykaas Bio

Villa Nella 
Italiaans

Chili Amigo 
Lekker pikant!

Villa Verde 
Pestokaas 

Villa Truffo 
Truffelkaas 

Tynjetaler 
Ietwat zoete boer

Weydeland 
Tuinkruiden boer

Pecorino  Reggiano Walnoten Kaas

Overig assortiment

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Wit 
Scharrel L/XL

Groen gilde/bio

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

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté
Jagerschnitzel

Walnoten
Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix

Spaart u al mee met het spaarprogramma?
Vraag een persoonlijke klantenkaart aan. Voor 
elke euro die u besteedt ontvangt u 1 Weydeland-
kaaspunt. Hiermee kunt u sparen voor het Boska 
servies, korting of de leukste spellen!

Proef en bestel de lekkerste kazen by Gert den Hartog!

Hieronder kunt u uw gegevens noteren. Zo kan ik uw 
bestelling brengen en u op de hoogte houden mocht ik 
onverhoopt niet kunnen langskomen.

Naam:

Adres &  
telefoonnr:

 
E-mail:


