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He e rlijk
d
op flatb re ate
m e t g e r o ok
z al m !
Rommeke is de eerlijke, verse roomkaas bereid met
natuurlijke kruiden die altijd kan. Om te smeren,
zoals op een stukje brood of cracker. In een recept,
óf als heerlijke dip voor rauwkost en krokante
stengels. Welk moment het ook wordt, voor
uw klanten is Rommeke altijd op tijd.
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182275

Rommeke, 1 kilo bak

182809

Rol stickers Ø 45 mm (500 stuks)
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10 • pairen met wijn
Geachte klant,

5 • kaas van hier

Een aantal keer per jaar presenteren wij u met
gepaste trots een nieuwe Special. Zo ook voor
Pasen 2022. Een gids boordevol lekkere, bekende
en klassieke kazen. Maar ook met de nieuwste
aanwinsten in ons assortiment, om uw klanten
een onvergetelijke Pasen mee te bezorgen.

17 • bijzondere kazen

9 • boerenbest

We laten u graag zien hoe u uw klanten daarmee
kunt inspireren. Met een suggestie voor een
heerlijk gerecht, in combinatie met drank of als
onderdeel van een rijk gevulde borrelplank.
Samen met onze foodstyliste willen u verrassen en
laten zien wat voor moois en lekkers er allemaal
met kaas mogelijk is op welk moment dan ook!
Ik hoop dan ook dat u hier inspiratie uit haalt om
uw klanten mee te inspireren en te verwennen.
Voor vragen weet u ons uiteraard te bereiken.
Wij staan voor u klaar!

6 • borrelplank
20 • dessertkazen

Namens iedereen bij Zijerveld wensen wij u
een fijne Pasen en succesvolle verkopen toe!
Met vriendelijke groet,

Tuncay Özgüner
Directeur Zijerveld

Boordevol
smaakvolle
inspiratie
3

kaas van hier • Nederlandse streekkazen

Proef het

Krokante Frachos

Voorjaar

Dankzij zijn milde smaak leent Skylger zich heerlijk in de bereiding
van tal van gerechten. Op brood, of bij de borrel. Maar wat te
denken als kaassaus bij deze 'frachos': krokant gebakken

met de lekkerste
Streekkazen

(aardappel) wafeltjes, geserveerd met een pittige salsa, bosui en
gebakken spekjes. Om je vingers bij af te likken, zo lekker!

Skylger is hét streekproduct van Terschelling.
Alle melk voor Skylger wordt geleverd door
melkveeboeren van het eiland.

Ons land herbergt talloze lokale kazen
met een bijzondere herkomst. Een rijkheid
aan smaken en soorten, bijeengebracht
onder Kaas van Hier.

Brabants
blauw geit

origineel
met friese ooister

Diep gelegen in het Brabantse land ligt het dorpje Molenschot.

De oorsprong van Friese Ooister ligt in Hilaard. Een rustiek dorp

Hier wordt één van de meest bijzondere kazen van ons land

in het groene hart van Fryslân tussen de vier Elfsteden

gemaakt: Brabants Blauw. De variant uit pure Hollandse

Leeuwarden, Franeker, Bolsward en Sneek. De melk voor Friese

geitenmelk leent zich uiteraard perfect voor de borrelplank.

Ooister bevat een hoog vetgehalte en is rijk aan eiwit, doordat de

Zijn licht pikante smaak maakt het tot ware beleving op een hard

dieren gras eten van de rijke, zware Friese klei. Perfect om uit het

broodje met gemengde sla en zoetje in de vorm van een

vuistje te eten, of als ingrediënt bij een recept.

Spice
it up met
jalapeños

confiture. Een graag geziene gast op iedere paastafel!
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146844 • Brabants blauw GEIT 3.5 KG

182491 • Friese Ooister mild 5 Kg

172675 • Skylger Belegen 12 kg

Nederland | Geitenmelk | Fraaie geitenkaas met een uniek karakter.

Nederland | Schapenmelk | Gemaakt van de melk

Nederland | Koemelk | Skylger is de Friese naam voor

Een sterk staaltje vakmanschap van de familie Bastiaansen uit het

van de ongeveer 500 schapen van Chris de Jong

Terschelling. Deze kaas wordt op het eiland gemaakt

Brabantse Molenschot. Brabants Blauw combineert Hollandse kaas

uit het Friese Hilaard. Een verfijnde schapenkaas

door samenwerkende boeren in een kleine

met het pittige karakter van een Roquefort.

met een volle, romige smaak. Subliem van

kaasmakerij. De belegen variant is intens romig en

kwaliteit en eindeloos breed toepasbaar.

heeft een aangenaam pikante ondertoon.

5

Borrelplank • Buitenlandse kazen

Borrelplank
pasen compleet

3

De smaakvolle gezelligheid van Pasen
beleeft een hoogtepunt in een rijk
opgemaakte borrelplank. De perfecte

Een compleet
smakenpalet

1

plek waar smaken en genot goed
combineren met buitenlandse kazen.
1

Een ideale kaasplank bedient vele smaken.

2

Idealiter uiteenlopende soorten, zoals de
aromatische Bethmale en aan het andere

178754 • Roquefort AOP
Le Favori 1.4 kg

uiterste pittige blauwaderkazen zoals een
Roquefort en een kaas met een

Frankrijk | Schapenmelk (RM) | Een tijdloze
klassieker met een ongeëvenaard veelzijdig karakter.

uitgesproken karakter zoals de

5

Roccolino met truffel.

Met Roquefort Le Favori heeft u altijd een
kwaliteitsproduct in huis met een rijke historie.
Heerlijk pikant en rijk aan kruidige nuances.
2

170983 • Roccolino al tartufo 350 g

Italië | Koemelk | Traditionele kaas uit het Noorden
van Italië. Kenmerkend is de aardse, aromatische
smaak die versterkt wordt door toevoeging van
stukjes zwarte truffel. Pure verwennerij voor de
ware fijnproever!
3

175469 • Coulommiers 350 g

Frankrijk | Koemelk (RM) | Coulommiers is één
van de oudst bekende telgen uit de familie Brie.
Deze rauwmelkse variant heeft een aangenaam
pikante smaak en bij goede rijping een smeerbaar
zacht zuivel.
6

4

4

137553 • Bethmale 4 kg

Frankrijk | Koemelk (RM) | Markante kaas uit de Franse
Pyreneeën. Herkenbaar aan de vele kleine oogjes, soms een
klein scheurtje, en een boers karakter dat naar mate de kaas
verder rijpt steeds meer uitgesproken wordt.
5

139921 • Tartù 1 kg

Italië | Koemelk | In beginsel heeft deze specialiteit alle
kenmerken van een goede Taleggio. Omdat er truffel
aan is toegevoegd mag het die naam echter niet dragen.
De combinatie is nochtans een schot in de roos!
7

Boerenkazen • Pure ambacht

Paasbest is

Boerenbest!

De familie Van der Poel maakt kaas op
hun boerderij op een eiland aan de rand
van de Kagerplassen in Zuid-Holland.

Dagverse rauwe
melk & Ambacht

Het erfgoed onder de nationale kazen worden

steevast met de hand gemaakt van rauwe melk.

dÁt proef je!

Dit is kaas zoals hij altijd bedoeld is.

Allemaal met de hand en met dagverse
rauwe melk van eigen veestapel.
Een kaas waar je de passie voor het oude
ambacht nog écht in terug proeft. Bij het
kaasmaken worden houten vaten gebruikt,
en de wrongel is met de hand verkruimeld.
Een tijdrovende manier van kaasmaken die
nog maar weinig gehanteerd wordt.

Carpaccio van
Boeren Romero
met voorjaarsgroenten

Daarna rijpen hun beste kazen maar liefst

Wie iets speciaals zoekt voor

uiterlijk van de kaas is een meesterwerk

Pasen, heeft aan Boeren Romero

met talloze kleine oogjes en een

een hele goede. Een halfharde

uitgesproken smeuïge consistentie.

twee jaar in ons traditionele pakhuis in
Bodegraven. Niet alleen de smaak is
complex, kruidig en in balans: ook het

boerenkaas, minimaal 8 maanden
gerijpt op Spaanse wijze.
Het bijzondere bij deze kleine kaas
vol temperament is zijn aromatische, kruidige karakter dankzij

Poké bowl met Boeren Bonte

rijping in rozemarijn. Je ruikt het, je

De kruidige knoflooksmaak van Boeren Bonte

proeft het...bijzonderheid ten top!

komt perfect tot zijn recht in deze rijk gevulde
poké bowl. Die is aangevuld met frisse rauwkost,
avocado, rode kool, appel en ei, en afgetopt met

Meesterlijk
flatbread
Boeren Meesterwerk, belegd op flatbread
gemaakt met jonge spinazie en oregano,
en flatbread met verse biet en tijm.
Geweldig als lunch of tussendoor.

een witte balsamicodressing.

183219 • Meesterwerk oud 20 kg
182490 • Boeren Bonte
bieslook/knoflook 12 kg

Nederland | Koemelk (RM) | Ambacht in

kaas van de familie Verweij uit het

Nederland | Koemelk (RM)

summum als het gaat over slowfood,

Utrechtse IJsselstein. Deze specialiteit

Originele, rauwmelkse boerenkaas met een

zowel in bereiding als rijping.

rijpt minstens 7 maanden in een kruidig

smedig karakter, op smaak gebracht met

En dat proef je terug!

jasje van rozemarijn.

een fijne melange van bieslook en knoflook.

131825 • Boeren Romero 5 kg
Nederland | Koemelk (RM) | Een unieke

8

het kwadraat. Dit Meesterwerk is het
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Pairen met wijn

Lutjewinkel1916 • Stijlvolle pairings

kaas met
het rijkste
smaakpalet

't Smaakt lekkerder met

1

Verfijnd & Romig met Rosé

De jongste van de Lutjewinkel1916 kazen.
De smaak laat zich omschrijven als licht en mild,
die goed combineert met een frisse rosé of zelfs
een Beaujolais Primeur.
178815 • Lutjewinkel1916 Verfijnd & Romig 16 kg
2

RIJK & Romig met witte wijn

Rijker, krachtiger en voller van smaak dan belegen,
ingetogener dan extra belegen. Zuivel zonder
kristallen, dus uitstekend schaaf- en snijdbaar.
Past uitstekend bij een droge witte wijn als
Chardonay of een vollere Pinot Gris.

7

178816 • Lutjewinkel1916 Rijk & Romig 16 kg

1

3

Kaas en een aperitief gaan al eeuwenlang hand in hand.

2

De hoogwaardige kwaliteitskazen van Lutjewinkel1916 lenen

3

zich bij uitstek voor geweldige smaakcombinaties. Iedere
variant van Lutjewinkel1916 kent zijn eigen unieke
karakteristieke smaakaspect, die goed past bij een specifieke
drank. Verrijk de Lutjewinkel1916 kaasplank met crackers,

167775 • Lutjewinkel1916 Pittig & Romig 16 kg

4

druiven of de speciale Lutjewinkel1916 dips, verkrijgbaar in

4

Rinse Appelstroop en Mosterd-basterdsuiker.

5
6

6

182206 • LUTJEWINKEL1916 DIP
MOSTERD/BASTERDSUIKER 55 G

Speciaal ontwikkeld voor bij de kazen van

8 182496
LUTJEWINKEL
KAASOVAALTJE 100 G

Lutjewinkel1916: een smaakvolle dip met
mosterdzaad en een aangenaam zoetje.
Een geslaagde combinatie van smaken
voor bij met name de oudere kaassoorten.
7

178908 • LUTJEWINKEL1916
Rinse Appelstroop 45 ML

Deze intens fruitige stroop doet het goed

5

snacks, gemaakt met oude
kaas uit Lutjewinkel.
Een leuke aanvulling op
ieder kaasplateau of om
te serveren bij de borrel.

Robuust & Romig met whiskey

Deze kaas kenmerkt zich met een robuuste,
volle kaassmaak die al eerder in de prijzen viel.
Een kaas met karakter als deze is dan ook graag
in gezelschap van een goed glas whiskey.
Winnaar 'Gold' bij de World Cheese Awards 21-22.
169479 • Lutjewinkel1916 Robuust & Romig 16 kg

Heerlijk krokante kaas-

8

pittig & Romig met Rode Wijn

Zachter in de mond dan oude kaas, pittiger dan
extra belegen. Kaas vol complexe, krachtige aroma’s
waar de unieke combinatie van het ziltje, het zoetje
en de romigheid volop behouden blijft. Laat zich
uitstekend begeleiden door een volle rode wijn.
Winnaar 'Gold' bij de World Cheese Awards 21-22.

8

Intens & Royaal met rode port

Met een rijpingstijd van maar liefst 100 weken is de
Lutjewinkel1916 Intens & Royaal een klasse apart.
Een kaas waar je voor gaat zitten, om van te
genieten onder het genot van een zachte whiskey,
calvados of armagnac. 'Best New Cheese' en
winnaar 'Gold' bij de World Cheese Awards 21-22.
182476 • Lutjewinkel1916 Intens & Royaal 16 Kg

als dip, of als broodbeleg in combinatie met
diverse soorten kaas.
10
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Voorjaarstrip

voorjaarstrip • bijzondere kazen

mooie plekken, fijne kazen
Dit voorjaar doen we een rondje Europa, en komen we

thuis met de lekkerste kazen uit binnen- en buitenland.

Zwitserse gwitterchÄs
De naam van deze kaas betekent zoiets als ‘bliksemkaas’,
en hij is dan ook ontstaan als donderslag bij een heldere

Neerlands
trots

hemel. Deze harde kaas van zeven maanden oud is
gemaakt in Oost-Zwitserland en winnaar van de
gouden medaille bij de World Cheese Awards in
2017-2018. Een kaas die eigenlijk per toeval ontstond,
toen een medewerker van de kaasmakerij per abuis het
vetgehalte voor een andere kaas veel te hoog inzette.
Krokante crostini met Brie Le Favori met gebakken
druiven, pistachenoten, basilicum en afgetopt met
honing. Een heerlijk knapperig hapje wat goed

182469 • Gwitterchäs 6.5 kg

combineert met een wit wijntje, te denken aan een

Zwitserland | Koemelk | Hoogwaardige

jonge frisse riesling of een chardonnay.

kaas met een typisch Zwitsers
karakter. Aangenaam romig, maar

178703 • Brie Le Favori® 3.2 kg

tegelijk rijk aan kruidige nuances.
Ongekend veelzijdig in gebruik,
van fondue tot dessertkaas

Frankrijk | Koemelk | Hoogwaardige roombrie

182317 • Alphenaer
met truffel 800 g

met een zachte structuur. Toegankelijk van smaak

Nederland | Geitenmelk

Le Favorie brie leent zich

Gerijpte geitenkaas van uitstekende kwaliteit,
op smaak gebracht met stukjes zwarte truffel.
Bij uitstek geschikt als dessertkaas maar ook
heerlijk in een luxe salade. Aangenaam romig
12

en zeer aromatisch van smaak.

en met een verleidelijk karakter.

Crostini Le Favori

met gebakken druiven, pistachenoten, basilicum en honing.

perfect in warme gerechten.
Bijvoorbeeld een pasta met
rauwe ham en brie.
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voorjaarstrip • bijzondere kazen

Elzas

Frankrijk

178853 • Meule du Plateau 15 kg
België | Koemelk (RM) | De toepassingsmogelijkheden van deze voortreffelijke kaas zijn eindeloos.
Heerlijk in een fondue, maar ook zeer geschikt als
dessertkaas of in blokjes bij een fijne pint.

Goed bewaard geheim uit de Ardennen
Maak kennis met de Meule du Plateau: een Belgische
kaas gebaseerd op bergkazen uit het Oosten van
Frankrijk. De natuurlijke rijping en het gebruik van
volle, rauwe melk zorgen voor complexe nuances.
De smaak is zacht en doet denken aan room en
hazelnoten, maar geeft tegelijk een aangename
prikkeling op de tong.

182467 • Bargkass
fermier 1/2 2.5 kg

Le Carré du
Saulnois Mirabelle
met witte portsiroop
en tijm

Frankrijk | Koemelk (RM) | Boerenkaas
uit het Oosten van Frankrijk. Niet echt
geschikt voor de beginnende kaaseter maar
een intens genoegen voor liefhebbers van
uitgesproken smaken.

182468 • Le Carré du Saulnois
Mirabelle 200 g
Frankrijk | Koemelk | Voortreffelijke dessertkaas uit de
Vogezen, ingewreven met pruimenlikeur. Een prachtige aanvulling
op vrijwel ieder kaasplateau. Verrassend toegankelijk van smaak
en rijk aan kruidige en licht pittige nuances.

Bargkass Fermier:
met dank aan een oorlog
Zoveel kazen, zoveel verhalen over hun
oorsprong. Neem bijvoorbeeld de

Voor de

14

Fijnproever

Bargkass Fermier. Die werd

Paasstol crostini
met Meule du Plateau

oorspronkelijk gemaakt in de Elzas,
zodat boeren hun melk langer konden
bewaren. Het recept stamt echter uit
Zwitserland. Het kwam tijdens de
Dertigjarige Oorlog in de streek terecht
dankzij Zwitserse soldaten, die er
bivakkeerden.

varieertip
Meule du Plateau is lekker op lekker brood,
bijvoorbeeld op een paassstol, bij een aperitief,
geraspt op warme gerechten. Of meng 'm met
Hervekaas voor een fondue.
15

voorjaarstrip • bijzondere kazen

Fluweelzacht
in smaak en textuur
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131091 • Bûche du Pilat 1 kg
Frankrijk | Koemelk | Intens zachte kaas van het huis
Guilloteau, dat vooral bekend is door de Fromage en
Pavé d’Affinois. Eigenlijk is deze kaas op dezelfde
manier gemaakt als laatstgenoemde, maar in een
grotere uitvoering. Dat wil zeggen: minder korst, en
daardoor en nóg zachtere structuur. Heerlijk op zichzelf,
maar door de toegankelijke, romige smaak ook zeer
geschikt om te combineren met andere spijzen of om te
verwerken in (warme) gerechten.

Belgische

smaakmaker

“Prachtig hoe een eeuwenoud
recept zich anno nu nog altijd
bewijst en liefhebbers wint.”

Krokante wrap
met Leicestershire,
kippenhaasjes en avocado
172898 • Leicestershire red 3.6 kg
Engeland | Koemelk | Opvallend gekleurde kaas die tijdens de
rijping (in doeken) ingewreven is met boter. De structuur is
brokkelig en de kaas heeft een diepe, aromatische smaak die
doet denken aan noten en paddenstoelen.

Een kleur die opvalt
Kazen uit Engeland timmeren al jaren gestaag aan hun populariteit.
En terecht, want er komen steeds meer heerlijke kazen van het

100790 • Wynendale 2.8 kg
België | Koemelk | Wynendale is een zachte kaas uit de omgeving van Brugge bereid

Kleurrijk en oh zo...
smaakvol
16

met Belgische melk. Deze natuurlijke kaas wordt ambachtelijk bereid volgens een
eeuwenoud Vlaams recept. Zijn korst wordt tijdens de rijping meerdere malen met de
hand gewassen. Wynendale heeft een uitgesproken, licht pikante smaak gekenmerkt
door krachtige en fruitige aroma’s.

Britse eiland. Neem bijvoorbeeld de Leicestershire Red, ook wel Red
Leicester genaamd. Een brokkelige Engelse kaas van koemelk, met
een typische oranje kleur die direct opvalt op de gedekte paastafel.
De kaas werd oorspronkelijk gemaakt van de melk die resteerde
nadat eerst alle gewenste Stilton kazen waren gemaakt. Leicestershire
Red kenmerkt zich door een licht zoete, gekarameliseerde smaak die
goed samengaat met wijn of een koude 'pint of lager'.
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VAMOS!

Spanje
182464 • Rebeco 2.8 kg

Spanje | Koemelk | Aangenaam pikante

blauw-aderkaas verrijkt met room. Vol van
smaak en zeer breed toepasbaar.

voorjaarstrip • bijzondere kazen

182577 • GORGONZOLA DOP
CRÈME DE LA CRÈME 2.4 KG
Italië | Koemelk | Voor zowel de
beginnende kaaseter als de gevorderde
fijnproever is Gorgonzola dolce een
fraaie optie. Vol en licht pittig van
smaak, maar niet uitgesproken pikant of
overheersend als een Roquefort of Cabrales.

Smeerbaar, smeuïg

Ultieme zachtheid
De Crème de la Crème is niet zomaar een

Temperamentvol

Romig en blauw
Bij Spaanse kazen denk je al snel aan een

Gorgonzola DOP. Het is het neusje van de zalm
onder de Gorgonzola ‘dolce’. Door de ultiem
zachte structuur en het verpakken zonder korst is
deze van de eerste hap tot de laatste perfect
geschikt om uit te lepelen of te smeren.

Manchego. Spanje heeft natuurlijk veel méér dan
dat. Zoals deze Rebeco, een zachte, zeer romige

Ook erg geschikt om op smaak te brengen met diverse

blauwader met een pikante nasmaak. Heerlijk in een

toevoegingen. Het zachte zuivel geeft een intens romig

salade met artisjokharten, onweerstaanbaar als een

mondgevoel en is veelzijdig in de keuken voor elk type

gebonden saus met pilsner en olijven bij

bereiding, zoals op een pita met parmaham en rucola.

lamskoteletjes.

De Creme de la Creme
uit italiË
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Dessertplank

dessertplank • nieuw assortiment kazen

tot slot

4
180854 • QUESO
TRE LECHES AL VINO 3.3 KG

4

Spanje | Koe- geiten- schapenmelk
Spaanse kaas uit gemengde melk,
geïnjecteerd met een fruitige rode

Een weelderig kaasplateau is de

wijn. Bij uitstek geschikt als

2

perfecte manier om een maaltijd af te

dessertkaas of als tapa.

sluiten. Tip: zorg voor uiteenlopende

5

smaken en een goede opbouw,
met voor ieder wat wils!
1
1

170806 • BESACE DU BERGER 120 G

Frankrijk | Geitenmelk | Deze ‘rugzak van de

3

5

herder’ is een geitenkaasje van sublieme kwaliteit.

Frankrijk | Koemelk | Aangenaam

Gerijpt in as en met een intens zuiver karakter.

romige kaas die tijdens de rijping is

Heerlijk als dessertkaas, bijvoorbeeld met een

ingewreven met een mengsel van

droge witte, of soepele rode wijn.
2

181889 • AFFINÉ AU
CHABLIS 200 G

pekelwater en witte wijn. Romig van
smaak en met een uitdagende prikkeling in

182411 • QUESO OVEJA
HONING/TRUFFEL 3 KG

de nasmaak.

Spanje | Schapenmelk | Op dezelfde
manier gemaakt als Manchego, maar door
toevoeging van honing en truffel mag het
die naam niet dragen. Een grandioze kaas
met een uitbundige combinatie van smaken
die het uitstekend doet als dessertkaas.
3

170838 • VIGNERON
MARC DE MUSCAT 125 G

Frankrijk | Koemelk | Een op Munster
gelijkende specialiteit die is behandeld met
Marc de Muscat. Vol en pikant van smaak

6

6

182578 • CRÈME DE LA 		
CRÈME AL TARTUFO 2.4 KG
Italië | Koemelk | Lepelbaar zachte
Gorgonzola, op smaak gebracht
met zwarte truffel. Een intense

verwennerij voor liefhebbers van
uitgesproken smaken. Verleidelijk, rijk
van smaak en van onberispelijke kwaliteit!

en met een uitgesproken, haast boers karakter.
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foodstylistE Anoek tipt • verrassende recepten

Tips van onze

Foodstyliste
Anoek

Anoek Lorjé is dé foodstyliste van Nederland. Met onze kazen
creëert zij de lekkerste combinaties en verrassende recepten.

Bûche du pilat
frambozen kletskoppen met bûche
du Pilat creme en rozen blaadjes
Ingrediënten:
500 g Bûche du Pilat, 100 ml room,
12 frambozenkletskoppen, enkele roze rozenblaadjes
Bereidingswijze:
Snij vooraf vier kleine stukjes van de Bûche du Pilat af en leg deze
apart. Snij de korsten van de rest van Bûche du Pilat af en draai dit
zachte gedeelte samen met de room in de keukenmachine tot een
zachte crème. Schep op elke frambozenkletskop een toef van de
crème. Maak nu vier stapeltjes van drie lagen en leg op elk stapeltje
een klein stukje Bûche de Pilat. Versier met rozenblaadjes en een
stukje kletskop en serveer direct.

131091 • BÛCHE DU PILAT 1 KG
Zie voor omschrijving van deze kaas pagina 17 van deze special.
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170799 • SAANTJE
PETERSELIE & KNOFLOOK 50+ 4.5 kg
Nederland | Geitenmelk | Saantje biedt een
complete lijn van voortreffelijke Hollandse
geitenkazen. Van jong tot en met oud, maar
ook varianten met toevoegingen, zoals deze
kruidige kaas met peterselie en knoflook.
Ingrediënten:
• 500 g Saantje
peterselie-knoflook
		 (gewicht zonder korst)
• 3 eiwitten
• 4 el bloem
• Ca. 250 g panko
• 4 el kersenchutney
• 4 el Dijonaise

Foodstyliste Anoek Lorjé zorgt steevast
voor een prachtige culinaire handtekening
op het bord. Ze wordt geroemd door vele
food-professionals om haar kwaliteiten
en creativiteit in food. Een foodstylist die
met haar creativiteit voor elk moment van
de dag iets lekker weet te bedenken met
kaas, met welke kaas dan ook. Met recht
een expert in foodstyling en een aanwinst
voor ons inspiratiemagazine!

Cheese
Fingers

Bereidingswijze:
Snijd de kaas in 8-10 gelijke stukken van
ongeveer 2 bij 7 cm. Verhit de airfryer op
200 °C. Kluts de eiwitten los in een kom.
Zet de bloem en panko in kommen naast het
eiwit klaar in een rij. Haal de kaassticks eerst
door de bloem, dan door het eiwit en als
laatste door de panko. Herhaal dit tot alle
kaassticks dubbel gepaneerd zijn.
Bak de sticks in ca. 10 minuten goudbruin en
krokant en serveer ze direct met de dips.

met zoetzure
kersenchutney
en dijonaise
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Vier Pasen

met een veelzijdigheid
aan smaken
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