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Wat zijn de lekkerste kazen van Nederland?
De strijd om de lekkerste kaas van Nederland is weer losgebarsten! Dit jaar worden de
felbegeerde Gouda Cheese Awards uitgereikt in de categorieën Gouda 48+ belegen en
Geitenkaas 50+ jong belegen. Alle ingezonden kazen zijn half mei gekeurd door
consumentenpanels van het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO). Vandaag is de uitslag
bekendgemaakt. De kazen die doorgaan voor goud, zilver en brons in de categorie Gouda
48+ belegen zijn Noord-Hollandse Gouda van Zijerveld, Zoeteweijde 48+ Belegen van
Uniekaas Holland en Lutjewinkel van Zijerveld. In de categorie Geitenkaas 50+ jong belegen
strijden Saantje van Zijerveld, Nora Jong Belegen van Kaashandel Remijn en Witte Sikke
van Kaashandel Remijn om de titel ‘de lekkerste kaas van Nederland’.
De kaasbus in met Frau Antje
Deze zes lekkerste kazen van Nederland gaan samen met Frau Antje, ervaren
kaasboormeesters en het CSO toeren door Cheese Valley voor de volgende keuring. Wie wint
goud? Op vrijdag 11 juni doet de Arriva-kaasbus Bodegraven en Woerden aan. Daar kunnen
consumenten de kazen proeven én beoordelen. Ook kunnen ze ervaren hoe het is om in een
kaas te boren en kunnen ze op de foto met Frau Antje – de bekendste Nederlandse in
Duitsland en hét symbool van Nederlandse kaas aldaar. Meeproeven? Kijk dan op
www.goudacheeseawards.nl voor de locaties en tijden van de kaasbus.
Finale met VIP-jury
Alle stemmen uit Bodegraven en Woerden wegen mee voor de einduitslag. De allerlaatste
keuring is op donderdag 16 september, tijdens de grote finale in Gouda. Dan proeft een VIPjury de zes genomineerde kazen. Meteen daarna wordt bekendgemaakt wie goud, zilver en
brons winnen.

Noot voor de redactie
Gouda Cheese Awards is een belangrijke en bijzondere kaaswedstrijd in Nederland. Het is
namelijk geen technische kaaskeuring, maar een neutrale smaaktest: consumenten proeven
en beoordelen. Gouda Cheese Awards wordt georganiseerd door het NNKC en de gemeente
Gouda.
Foto: Gouda Cheese Awards 2020 met Anita Witzier
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Wilt u meedoen met de ‘kaasbusproeverij’, Frau Antje interviewen en/of andere foto’s
(highres) ontvangen? Neem dan contact op met Gouda Cheese Awards:
Afdeling Communicatie
Gemeente Gouda
0182 - 58 91 91
communicatie@gouda.nl
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Onno Boersma
06 – 24 67 63 25
info@goudacheeseawards.nl
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