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Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale 
keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving 
en kennis ontwikkelen voor een klimaatneutrale maatschappij. 
Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet 
zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s 
te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, 
mobiliteit en leefomgeving. Het initiatief Groene Cirkels, 
gevormd door multinational HEINEKEN, provincie Zuid-Holland, 
Hoogheemraadschap Rijnland en kennispartners Wageningen 
Environmental Sciences en Naturalis Biodiversity Center, wil 
graag de voor deze ambities benodigde partijen aan zich binden 
en een voorbeeld van wereldklasse zijn. 
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

In het project Pilot Gebiedsproces de Graafstroom worden de kansen verkend voor de 
ontwikkeling van een maatschappelijk en economisch verdienmodel rond de productie 
van duurzame kaas. De mogelijkheden worden verkend voor de ontwikkeling van een 
hoogwaardige kaas waarbij op duurzame wijze maximaal gebruik wordt gemaakt van de 
diensten die het landschap te bieden heeft. De duurzame kaas kan zo een aanjager zijn 
van een gebiedsproces dat agrarische ondernemers, gemeentes en burgers bij elkaar 
brengt en dat leidt tot de versteking van een groot aantal landschapsdiensten. 

Afbakening
Deze literatuurstudie richt zich op een aantal specifieke aspecten rond 
gezondheidseffecten en smaak van kaas.
De ambitie is dat de duurzame kaas niet alleen een maatschappelijke meerwaarde heeft, 
maar ook positieve effecten heeft op de gezondheid van mens en dier en bovendien 
lekkerder is. 
Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen over de productie van duurzame kaas:

• Wat is er bekend over de relatie tussen duurzame kaas en de gezondheid van 
mensen?

• Welke factoren bepalen een hoge concentratie gezonde vetzuren in melk en 
melkproducten? 

• Wat is er bekend over de relatie tussen duurzame kaas en de gezondheid en welzijn 
van de koe?

• Wat is er bekend over de relatie tussen duurzame kaas en de smaak van de kaas?

De literatuurstudie richt zich dus niet op de vraag:

• Hoe kan duurzaam geproduceerde kaas bijdragen aan andere landschapsdiensten? 

Methode literatuurstudie
Voor de literatuurstudie is systematisch gezocht naar wetenschappelijke publicaties in 
de SCOPUS database (www.scopus.com) op basis van de zoektermen uit tabel 1. De 
bevindingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op reviews. Bovendien hebben de meest 
recente reviews de voorkeur, zodat ook de meest recente inzichten zijn meegenomen. 
Reviews hebben het voordeel boven afzonderlijke publicaties dat zij een evenwichtig 
beeld geven van de stand van de kennis binnen een onderzoeksveld. Afzonderlijke 
publicaties hoeven niet representatief te zijn. Naarmate er een grotere consensus 
ontstaat vanuit het onderzoek over bepaalde effecten die zijn aangetoond, is er sprake 
van een goede wetenschappelijke onderbouwing. Soms is een onderwerp te specifiek 
of te nieuw, waardoor er nog geen reviews beschikbaar zijn. Toch kunnen dat soort 
publicaties vermeldenswaardig zijn omdat ze nieuwe veelbelovende kennisontwikkeling 
laten zien. Als dit het geval is dan is dit vermeld.
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Tabel 1
Zoektermen waarmee in SCOPUS is gezocht naar wetenschappelijke publicaties.

Categorie Zoektermen

Gezondheid mens Fatty acids, CLA, human health, health 
impacts, health effects, review, organic,  
milk, cheese, dairy products

Gezonde stoffen in melk, kaas Food, pasture composition, species 
composition, botanical composition, 
natural grassland, fatty acids

Gezondheid koe Cows, natural behavior, health, welfare

Smaak kaas Cheese quality, cheese sensory 
characteristics, pasture composition, 
cheese 
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Hoofdstuk 2

EFFECTEN OP GEZONDHEID MENS

2.1 Effecten van voedsel op de gezondheid

In 2016 is in een uitgebreide Europese literatuurstudie de kennis over de mogelijke 
relaties tussen biologische landbouw en menselijke gezondheid op een rij gezet  
(EPRS 2016, figuur 1). 

Figuur 1. De mogelijke verbanden tussen biologisch voedsel en menselijke gezondheid 
(bron: EPRS 2016).

Figuur 1 is een schematische weergave hoe agrarische productiemethoden, zoals het 
voedselregime van het vee of het gebruik van antibiotica, kunnen doorwerken in het 
voedsel en vervolgens de gezondheid van mensen kunnen beïnvloeden. De figuur 
illustreert dat deze verbanden complex zijn. Bovendien kan het heel lang kan duren 
voordat gezondheidseffecten zich openbaren. Omdat voedsel maar een van de factoren 
is die de gezondheid bepaalt, is het moeilijk om effecten van biologisch voedsel los te 
zien van andere life-style factoren, zoals specifieke dieetpatronen en meer bewegen.

Wat is er al wel is aangetoond:

• Volwassen hebben minder kans op overgewicht. 

• Er zijn aanwijzingen dat biologische producten het risico op allergieën vermindert. 

Huber et al. (2011) geven aan dat de positieve effecten op de menselijke gezondheid van 
biologisch geteeld voedsel weliswaar veelbelovend zijn, maar dat een directe link naar 
gezondheidseffecten voor de mens nog niet te leggen zijn. 

Dit komt door verschillende factoren:

• Er zijn zeer veel stoffen in planten en melk die niet onderzocht zijn.

• Het is onbekend hoe de stoffen in het lichaam worden geabsorbeerd.

• Er zijn verschillen tussen mensen in hun response op producten.

• Onderdeel van een voedselpakket compliceert individuele product effecten.
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Maar ook de definitie van gezondheid speelt een rol bij het aantonen van 
gezondheidseffecten van voedsel. Huber en anderen (2011) stellen daarom de volgende 
definitie voor:
 

‘Biologisch geteeld voedsel draagt bij aan de veerkracht van levende 
organismen’. 

Gunstige vetzuren
Een recente review van Yang en anderen (2015) richt zich specifiek op de 
gezondheidseffecten van CLA (Conjugated Linoleic Acid, geconjugeerd linolzuur). De 
laatste decennia is daar zeer veel onderzoek naar gedaan. Yang en anderen concluderen 
dat er inmiddels goed onderbouwde positieve effecten van CLA zijn aangetoond zowel 
in vitro als in vivo studies: 

• positief effect op het immuun systeem

• beschermt tegen kanker

• beschermt tegen obesitas

• beschermt tegen suikerziekte

• beschermt tegen arterosclerosis 

Wel lijkt het dat deze positieve effecten voor dieren veel groter zijn dan voor mensen. 
Een mogelijke verklaring die zij hiervoor geven is dat in studies met muizen veel 
hogere concentraties CLA worden gebruikt dan in studies met mensen. Er zijn dus nog 
vragen over welke dosis CLA voor mensen effectief zou zijn. Een review van Siurana en 
Calsamiglia (2016) onderschrijft het vermoeden dat mensen meer CLA zouden moeten 
consumeren om aantoonbare gezondheidseffecten te ondervinden. Zij geven aan dat 
gezondheidseffecten zijn aangetoond bij een dagelijkse inname tussen de 0.8 en 3.0 g/d, 
terwijl de geschatte gemiddelde consumptie van CLA voor mensen in Europa en de VS 
ligt op 0.21 g/d. 

De verwachting is dat bij een grotere dagelijkse inname van CLA, bijvoorbeeld 
via kaas en andere melkproducten met hoge CLA concentraties, de gezonde 
werking voor de mens tot uiting komt. 

Andere gezondheidseffecten
Naast de positieve effecten van gunstige vetzuren zijn er ook andere 
gezondheidseffecten van de biologische landbouw aangetoond.

Minder pesticiden
De melkproducten van koeien die gevoed zijn met biologisch voedsel bevat minder 
pesticiden (EPRS 2016), hetgeen dus ook de inname van pesticiden door mensen 
vermindert. Dit verlaagt de acute en chronische risico’s van pesticidenblootstelling. 
Inmiddels is onderkend dat moeders en kinderen zo weinig mogelijk aan pesticiden 
moeten worden blootgesteld. Ook is in langdurige studies aangetoond dat blootstelling 
aan hoge concentraties pesticiden het IQ van kinderen naar beneden brengt. 

Minder gebruik antibiotica
In biologische landbouw worden substantieel minder antibiotica gebruikt vergeleken 
met de conventionele landbouw, wat het risico op resistente bacteriën vermindert, 
die een bedreiging vormen voor de gezondheidszorg (EPRS 2016, Brantsæter et al. 
2017). Er worden meer antibiotica gebruikt in de veehouderij dan in de menselijke 
gezondheidszorg. Dit leidt tot een snelle toename van resistente bacteriën, hetgeen de 
gezondheidszorg bedreigt. Het zeer beperkte gebruik van antibiotica in de biologische 
veehouderij zou dit risico kunnen beperken.
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Hoofdstuk 2

HOGERE GEHALTES GUNSTIGE 
VETZUREN IN MELKPRODUCTEN

3.1 Biologische versus conventionele landbouw?

Het gehalte aan gunstige vetzuren neemt toe in biologische landbouw versus gangbare 
landbouw, dit is goed onderbouwd (EPRS 2016). In biologische melk zijn tot 50% hogere 
gehaltes aan Omega-3 vetzuren gevonden (EPRS 2016). In biologische melk zijn ook 
hogere concentraties CLA (conjugated linoleic acid, geconjugeerd linolzuur) gevonden 
(EPRS 2016). Koeienmelk is zeer uitgebreid onderzocht in studies die zich richten op 
de verschillen in samenstelling tussen biologische en conventionele bedrijven (ca 200 
studies, EPRS 2016). Er zijn significant hogere concentraties van Omega-3 PUFA en van 
rudimentaire vetzuren aangetoond in biologisch geteelde melk, terwijl de concentraties 
van enkelvoudige onverzadigde vetzuren, en Omega-6 PUFA gelijk zijn.

De concentraties gunstige vetzuren zijn hoger in biologisch geproduceerde 
melk(producten) vergeleken met conventionele bedrijven.

Het is niet zo dat alleen in de biologische landbouw hogere gehaltes aan gunstige 
vetzuren in de melkproducten worden aangetroffen. Het blijkt dat het vooral de 
extensieve bedrijven zijn, zowel biologisch als conventioneel, die melk produceren met 
hogere gehaltes aan gunstige vetzuren, zo blijkt uit een Engelse studie (Kusche 2009). 

Verschillen in concentraties van omega 3 en CLA tussen biologische en gangbare 
melkproducten zijn vooral goed zichtbaar in de zomer als dieren van biologische 
landbouw buiten lopen (Bloksma et al 2008, Butler et al 2008). Het voedselregime 
van de koeien is een zeer belangrijke factor voor de concentraties CLA in de melk en 
melkproducten. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren, zie verder paragraaf 3.2. Het 
dieet van de koe. 

Het zijn vooral de extensieve bedrijven (zowel biologisch als conventioneel) die 
de hoogste concentraties gunstige vetzuren produceren. 

3.2 Waar komen de hogere gehaltes gunstige vetzuren vandaan?

Het voedsel van de koeien is een zeer belangrijke factor voor hogere gehaltes gunstige 
vetzuren, daarnaast zijn er ook nog andere factoren die invloed hebben (Schwendel 
2015): 

• Voedsel

• Ras

• Gezondheid dieren

• Individuele genetica

• Stadium in de lactatie

• Management

• Seizoen

• De interacties tussen deze factoren
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De twee belangrijkste routes om het gehalte gunstige vetzuren in melk te verbeteren 
gaan via het optimaliseren van het dieet van de koeien en via genetische selectie, 
waarbij geselecteerd wordt op bepaalde rassen en individuele koeien met een gunstig 
vetzuurprofiel (Bilal et al. 2012).

3.2.1 Het dieet van de koe

Het is goed onderbouwd dat het gehalte aan gunstige vetzuren in het voedsel van de 
koe doorwerkt in de hoeveelheid en type vetzuren in de melk en melkproducten (EPRS 
2016). Tabel 2 laat zien dat er grote verschillen zijn in de hoeveelheid gunstige vetzuren 
per diervoeder. Grassen en rode klaver bevatten hoge gehaltes aan Omega-3 vetzuren, 
terwijl dit voor ingekuilde maïs bijna een factor 10 lager ligt.

Tabel 2 
Gehalte Omega-3 vetzuren per diervoeder (bron: EPRS 2016).

Type diervoeder Gehalte Omega-3 vetzuren

Gras, kuilgras 46-49

Rode klaver 34-46

Witte klaver 4

Soja 7

Maïs, granen 4-7

Kuilmaïs 5

Palm kernel cake 2

Koolzaad 9

Lijnzaad 54

Tabel 2 illustreert dat het voedselregime in de biologische landbouw gunstig is voor 
de gehaltes aan gunstige vetzuren in de melkproducten. Dit verklaart de hogere 
concentraties gunstige vetzuren in de biologische landbouw. In de biologische landbouw 
wordt meer vers ruwvoer gegeven: gemiddeld 60% vers ruwvoer in de biologische 
veehouderij versus 30% in conventioneel (Papuli et al. 2012). Daarnaast wordt er zoveel 
mogelijk buiten gegraasd, waardoor de dieren veel grassen en klavers binnenkrijgen. 
Deze regels gelden niet voor de conventionele veehouderij, waar voorkeur is voor 
geconcentreerd voedsel. Ook op extensieve bedrijven zal veel meer buiten worden 
gegraasd, waardoor de concentraties gunstige vetzuren hoog zijn. 

De zeer uitgebreide reviews van zowel Schwendel et al (2015) als van de 
EPRS (2016) concluderen dat het voedingsregime van de koe doorwerkt in de 
hoeveelheid gunstige vetzuren in melk en melkproducten zoals kaas.  
De belangrijkste factoren zijn:

• Zo veel mogelijk buiten grazen

• Vers ruwvoer



9

3.2.2 De invloed van kruidenrijk grasland

In hoeverre draagt de soortenrijkdom van het grasland bij aan het gehalte gezonde 
vetten in de melk? Hier is nog relatief weinig onderzoek naar gedaan. Lourenço et 
al. (2008) hebben een review uitgevoerd naar de invloed van kruidenrijk biodivers 
diervoeder ten opzichte van runderen die gevoerd worden met intensief raaigras. De 
koeien die het kruidenrijke grasmengsel krijgen produceren hogere concentraties 
gunstige vetzuren in de melk. Het is nog niet precies begrepen door welke mechanismen 
van het verteringssysteem dit wordt veroorzaakt. De auteurs vermoeden echter dat 
het bepaalde plantenstoffen in de kruidenrijke mengsels zijn, die een gunstige werking 
hebben op de productie van gunstige vetzuren in de melk. Rode klaver wordt daarbij 
expliciet genoemd.

De leeftijd van het grasland was geen verklarende factor voor het gunstige vetzuur 
gehalte in een studie van Adler en anderen (2013). Hij vergeleek graslanden van 
minder dan 4 jaar oud met oudere graslanden (4 jaar of ouder), dus het ging niet om 
permanente graslanden (zie bijvoorbeeld studies over Alpenweiden, waar wel effecten 
zijn gevonden). 

Golier et al (2012) vonden dat weilanden met hoge dichtheden aan Vlinderbloemigen 
(Fabaceae) en Cypergrassen (Cyperaceae) hogere concentraties gunstige vetzuren 
(FA, MUFA en PUFA) opleveren in de melkproducten. Hoge dichtheden aan grassen 
(Poaceae) en Duizendknoop (Polygonaceae) zouden juist ongunstig voor de 
concentraties gunstige vetten (Gorlier et al. 2012). Het negatieve effect van Poaceae in 
deze studie kan waarschijnlijk worden verklaard, doordat het om gras gaat wat al in bloei 
is. Gras in een laat fenologisch stadium is slecht verteerbaar voor koeien.
Voor andere plantensoorten zijn in deze studie geen effecten gevonden: Asteraca, 
Apiacaea en Rosaceae. 
Deze resultaten zijn gebaseerd op bloemrijke graslanden in de Alpen op 1000 en 2000m 
hoogte en het is de vraag in hoeverre deze resultaten naar de Nederlandse situatie 
vertaald kunnen worden. 

Seizoen
Verschillende studies laten zien dat de hogere concentraties gunstige vetzuren, vooral 
voorkomen in de zomer, wanneer de dieren buiten grazen (Adler et al. 2013, Bloksma et 
al 2008, Butler et al 2008).

Stabielere gras opbrengst in soortenrijk grasland
Sanderson et al. (2005) concluderen op basis van een 2 jarig experiment met ingezaaide 
graslanden die verschillen in soortenrijkdom dat een mix van grassen, kruiden en cichorei 
een gunstig effect heeft op de opbrengst gedurende droge jaren en dat het in de eerste 
jaren na het inzaaien de invasie van onkruiden vermindert. In een jaar met voldoende 
neerslag was de opbrengst gelijk (9800 kg/ha/jaar, maar in een droog jaar viel de 
productie in het soortenarme grasland veel sterker terug dan in het soortenrijke grasland 
(4800 vs. 7600 kg ha/jaar). 

Het ging om weilanden van 1 hectare die werden ingezaaid met 4 soortenmixen en 
vervolgens 2 jaar werden begraasd. Het ging dus om relatief jonge graslanden. Zie tabel 
3 voor de soortensamenstelling van de weilanden met 2, 3, 6 of 9 soorten. 
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Tabel 3
Soortensamenstelling van de weilanden ingezaaid met 2, 3, 6 of 9 soorten.

Ingezaaide soorten 2 soorten 3 soorten 6 soorten 9 soorten

Kropaar (Dactylis glomerata) l l l l

Witte klaver (Trifolium repens) l l l

Cichorei (Cichorium intybus) l l l

Rietzwenkgras (Festuca arundinacea) l l

Engels raaigras (Lolium perenne) l l

Rode klaver (Trifolium pratense) l l

Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) l l

Luzerne (Medicago sativa) l

Veldbeemdgras (Poa pratensis) l

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de soortenrijkdom van het grasland een 
positief effect heeft op de concentraties gunstige vetzuren in de melk. Een 
beheer gericht op permanent bloemrijk grasland lijkt daarom gunstig te zijn. 
Kruidenrijk grasland met Vlinderbloemigen, zoals Rode klaver, hebben een 
gunstig effect. 

3.2.3 Optimalisatie via ras en genetische selectie
Het ras heeft ook invloed op de concentraties gunstige vetzuren in de melk, zo blijkt 
uit verschillende onderzoeken. Soyeurt et al. (2007) analyseerden 7,700 melk monsters 
afkomstig van 25 kuddes en 7 verschillende rassen, waaronder Holstein, Frieslander 
en Jersey. Zij zagen een duidelijke erfelijke factor voor de melk opbrengst, het 
eiwitgehalte van de melk en het vetgehalte van de melk van respectievelijk 18, 28, and 
32%. Bovendien kon 20% van de variatie van de samenstelling van de melkvetten, met 
name de hoogste concentraties gunstige vetten in de melk, worden toegeschreven aan 
genetische aanleg. 

Ras Groningse Blaarkop
Maurice-Van Eijndhoven (2014) vergeleek de vetzuursamenstelling van de melk van 
verschillende koeienrassen. De Nederlandse dubbeldoelrassen Maas-Rijn-IJssel (MRIJ), 
Fries Hollands (FH) en Groninger Blaarkop werden vergeleken met de internationale 
rassen Holstein Friesian (HF) en Jersey. De belangrijkste verschillen vond Maurice-Van 
Eijndhoven voor de Groninger Blaarkopkoeien die grofweg minder verzadigde vetzuren 
en meer onverzadigde vetzuren lijken te produceren. “Ik kwam één boer tegen met 
een heel afwijkende vetzuursamenstelling in de melk van zijn Blaarkopkoeien. De melk 
bevatte relatief veel, 30 procent, onverzadigd vet, terwijl koemelk gemiddeld rond 24 
procent onverzadigd vet bevat. Dit verschil is groot” Ook in de melk van Blaarkopkoeien 
van andere boeren vond Maurice-Van Eijndhoven relatief veel onverzadigd vet. De 
combinatie van dubbeldoelrassen en specifieke bedrijfsomstandigheden kan mogelijk 
benut worden voor de productie van melk met een specifieke vetzuursamenstelling. 

Er zijn aanwijzingen dat koeienrassen verschillen in de concentratie gunstige 
vetzuren in de melkproducten, waarbij de Groninger Blaarkop de hoogste 
concentratie produceert. 
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GENETISCHE BASIS VOOR  
PRODUCTIE HOGE CONCENTRATIES GUNSTIG VETTEN 

Het selecteren op rassen en individuen met een hoge concentratie aan gunstige 
vetten in de melk lijkt een kansrijke route voor het optimaliseren van gezonde 
kaas. Een innovatieve lijn om de gezonde vetsamenstelling van de melk positief 
te beïnvloeden is via gerichte fokprogramma’s. Met moderne genetica kunnen 
melkveehouders koeien selecteren die veel gezonde vetten of mineralen 
produceren, aldus Professor Henk Bovenhuis, van Leerstoelgroep Animal Breeding 
and Genomics, Wageningen Universiteit (bron: Resource).
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Hoofdstuk 4

GEZONDHEID EN  
WELZIJN VAN DE KOE

In een review van Arnott en anderen (2017) zijn productiesystemen vergeleken waarbij 
koeien ofwel permanent in stallen zijn gehuisvest ofwel grazen in weilanden. Er is 
gekeken naar verschillen in gezondheid, gedrag en fysiologie.

Het is aangetoond dat de gezondheid van koeien die buiten grazen duidelijk beter is 
vergeleken met koeien die permanent op stal staan. 

De volgende gezondheidsvoordelen van beweiding zijn aangetoond:

• Koeien zijn minder vaak kreupel

• Minder hoefziekten

• Minder spronggewricht laesies (hock lesions)

• Minder uierontsteking (mastitis)

• Minder sterfte

Daarnaast vertonen dieren die buiten grazen meer natuurlijk gedrag:

• Meer tijd besteed aan grazen (68% t.o.v. 22%)

• Meer liggen tijdens rusttijden

• Minder agressie

In experimenten waarin koeien de keuze kregen tussen de stal of het weiland, kozen zij 
vaker voor het weiland (vooral ’s nachts). 

Er zijn aanwijzingen dat biologisch diervoeder ook een gunstig effect heeft op de dieren, 
met name op het immuunsysteem (EPRS 2016). Experimenten waarbij dieren hetzelfde 
voedsel kregen biologisch versus conventioneel tonen aan dat dit de ontwikkeling van 
de dieren gunstig beïnvloedt. Specifiek 2-generatie studies tonen aan dat het effect een 
gunstige werking heeft op het immuunsysteem van de nakomelingen. 

Er zijn ook enkele negatieve effecten gevonden van beweiding: 

• Blootstelling aan extreem weer

• Meer kans op endoparasieten, hoewel koeien hiervoor een redelijke ongevoeligheid 
kunnen ontwikkelen.

Buiten grazen heeft duidelijke voordelen voor de gezondheid en het welzijn van 
koeien ten opzichte van permanente huisvesting in stallen. Daarnaast heeft ook 
biologisch diervoeder voordelen voor de gezondheid. 
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Hoofdstuk 5

DE RELATIE TUSSEN  
DUURZAME KAAS EN  
DE SMAAK VAN DE KAAS?

Er zijn vele factoren die de smaak van kaas positief kunnen beïnvloeden blijkt uit een 
review van Coulon et al (2004).

Er is een groot verschil in smaak tussen koeien gevoerd met wintervoedsel (hooi en 
ingekuild gras) vergeleken met beweiding in het voorjaar. Kaas van koeien die in voorjaar 
buiten worden beweid heeft de beste smaak.

Een hoge soortenrijkdom van het weiland heeft invloed op zowel de structuur als 
de smaak van de kaas. Dit wordt verklaard door de aanwezigheid van carotenen en 
terpenen in de kaas (geproduceerd door plantensoorten) of stoffen die de dieren 
produceren onder invloed van het soortendiverse voedsel. 

Kaas van koeien die gevoederd worden met ingekuilde maïs is witter van kleur en het 
beïnvloedt de smaak negatief in vergelijking tot met hooi of ingekuild gras gevoederde 
dieren. 

Er is geen verschil in smaak tussen ingekuild gras en hooi, wel is er verschil in kleur: kaas 
van ingekuild gras is geler.

Ook het ras, en de genetische variatie binnen een ras heeft invloed op de smaak van 
volvette kaas van rauwe melk. Koeien die een bepaalde variant van b-caseïne proteïnen 
produceren hebben een gunstige invloed op de smaak en textuur van de kaas. 

Ook de gezondheid van de koe is van invloed. Kaas afkomstig van koeien met 
uierontsteking (mastitis) heeft een negatief effect op de smaak.

O’Callaghan en medewerkers (2017) hebben in een experimentele studie de invloed van 
het voedselregime op de kwaliteit van Cheddar kaas onderzocht. Er werden 3 groepen 
met elkaar vergeleken: 

• groep 1 op stal met ingekuild gras, ingekuilde maïs en concentraten

• groep 2 werd beweid op weiland met alleen Engels raaigras (Lolium perenne)

• groep 3 beweid op mengsel Engels raaigras en witte klaver (Trifolium repens)

De kaas van de beweidde koeien had een positief effect op de smaak. Bovendien is de 
beweidde kaas zachter bij kamertemperatuur en was de kaas van de beweidde koeien 
geler, hetgeen gecorreleerd was aan meer b-carotenen in de kaas. Daarnaast bevatte de 
kaas van de beweide koeien significant meer gunstige vetzuren, hetgeen overeenkomt 
met de resultaten uit hoofdstuk 3. 

In Ierland heeft men een extensief agrarisch systeem. Graslanden zijn de primaire 
voedingsbron met relatief lage kosten. Koeien worden zoveel mogelijk buiten gehouden, 
in tegenstelling tot de bedrijfsvoering in de Verenigde staten en delen van Europa waar 
de koeien permanent op stal worden gehouden. Men speelt bewust in op de perceptie 
van de consument dat melk producten van koeien die buiten worden gehouden en vers 
gras eten meer natuurlijk zijn (Verkerk 2003). Deze perceptie is zeer belangrijk bij de 
vermarkting van de producten afkomstig uit landen zoals Ierland en Nieuwe Zeeland, 
waar de melkproducten worden aangeprijsd met de praktijk van buiten levende koeien 
die worden gevoerd met vers gras. 
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De smaak van volvette kaas afkomstig van rauwe melk is het best wanneer de 
koeien buiten zijn beweid in kruidenrijke graslanden. Ook het ras en individuele 
genetische variatie hebben invloed op de smaak. Het verschil in smaak is het 
grootst in het voorjaar, als de koeien buiten hebben gegraasd. Het eten van 
ingekuilde maïs heeft een negatief effect op de smaak. 

 

YOGHURT VAN BLAARKOP WINT PRIJS  
BESTE STREEKPRODUCT VAN HET GROENE HART 

De yoghurt gemaakt van de melk van koe Margriet uit Hoogmade is verkozen tot 
beste streekproduct van het Groene Hart. Een vakjury onder leiding van topkok 
Pierre Wind prees de yoghurt onder andere om ‘de goede structuur en smaak’.
Margriet is samen met 49 andere koeien ondergebracht op haar biologische 
boerderij Buitenverwachting in Hoogmade. Marrit produceert steeds yoghurt van 
een specifieke koe. ‘En die van Margriet is echt het lekkerst. Dat komt door het 
hoge vet- en eiwitgehalte. Daar staat haar ras, de blaarkop, bekend om’.

(Bron: www.groenehartmedia.info/yoghurt-koe-margriet-wordt-streekproduct-jaar/)

CHOLFITTY KAAS HELPT UW CHOLESTOROLGEHALTE  
OP EEN NATUURLIJKE MANIER TE VERLAGEN

Van Omega-6 vetzuren (Linolzuur) is bekend dat zij ondermeer kunnen bijdragen 
aan een verbetering van het cholesterolgehalte. Van Omega-3 vetzuren (Alfa 
Linoleenzuur en EPA) is bekend dat zij eveneens ondermeer kunnen bijdragen aan 
een verbetering van het cholesterolgehalte.

Op Kaasboerderij De Ruurhoeve eten geselecteerde koeien met smaak en plezier 
van gezond en bijzonder voer. Deze koeien geven melk die van nature rijk is aan 
Omega-3 en Omega-6 vetzuren waarvan op De Ruurhoeve, op ambachtelijke 
wijze, Cholfitty kaas wordt gemaakt. Cholfitty kaas is dus ook nog eens natuurlijk 
lekker!

(Bron: www.ruurhoeve.nl/cholfitty.html)
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