Cum Laude Awards Kaas 2019
Reglement van deelname
Deelname en kosten
 Leden van de BBZ
 Niet-leden van de BBZ
 Handelaren, kaas wordt dan onder naam van de handelaar ingezonden
 Per deelnemer één kaas per categorie
 Deelname voor leden van BBZ is gratis
 Niet leden mogen meedoen voor € 500,- per inzending, dit dient voor 7 maart 2019 voldaan te zijn.
Categorie-indeling
1. Boerenkaas
1. Goudse Boerenkaas jong belegen (minimaal 6 weken)
2. Goudse Boerenkaas belegen (minimaal 16 weken)
3. Goudse Boerenkaas oud (minimaal 10 maanden)
4. Boeren Leidse met Sleutels
5. Edammer Boerenkaas
6. Geiten Boerenkaas
7. Schapen Boerenkaas
8. Magere Boerenkaas (20+ en 30+) (koe, geit, schaap)
9. Kruiden Boerenkaas (koe, geit, schaap)
10. Boerenkaas specialiteiten
2. Kaas van de Boerderij
1. Kaas van de Boerderij jong belegen (minimaal 6 weken)
2. Kaas van de Boerderij belegen (minimaal 16 weken)
3. Kaas van de Boerderij oud (minimaal 10 maanden)
4. Leidse Kaas van de Boerderij
5. Edammer Kaas van de Boerderij
6. Geiten Kaas van de Boerderij
7. Schapen Kaas van de Boerderij
8. Magere Kaas van de Boerderij (20+ en 30+) (koe, geit, schaap)
9. Kruidenkaas van de Boerderij (koe, geit, schaap)
10. Kaas van de Boerderij specialiteiten
3. Ambachtelijke kaas
1. Ambachtelijke kaas jong belegen (minimaal 6 weken)
2. Ambachtelijke kaas belegen (minimaal 16 weken)
3. Ambachtelijke kaas oud (minimaal 10 maanden)
4. Ambachtelijke Leidse Kaas
5. Ambachtelijke Edammer Kaas
6. Ambachtelijke Geitenkaas
7. Ambachtelijke Schapenkaas
8. Ambachtelijke Magere kaas (20+ en 30+) (koe, geit, schaap)
9. Ambachtelijke Kruidenkaas (koe, geit, schaap)
10. Ambachtelijke Kaas specialiteiten

Bepaling klasse Goud/Zilver/Brons
 Onderdeel 1: technische keuring met puntentelling tot 100
 uiterlijk (10)
 consistentie (20)
 geur en smaak (60)
 doorsnede (10)
 Goud: 93 punten en hoger
 Zilver: 92 en 91 punten
 Brons: 90 punten
.
Bepaling van de winnaar Den Besten Cum Laude 2019:
 Per 5 deelnemers van een categorie gaat 1 kaas door naar de verkiezing voor Den Besten Cum
Laude 2019. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan:
o de kaas moet minimaal goud hebben behaald bij de technische keuring
o er moeten minimaal 5 deelnemers zijn in de categorie van deelname. Wanneer er minder
dan 5 deelnemers in een categorie zijn, gaat er maximaal 1 deelnemer door, mits deze
goud heeft gewonnen.
o Wanneer een bedrijf meer dan 1 x genomineerd is om door te gaan naar de prominentenkeuring, gaat de kaas met de hoogst aantal punten door naar de prominentenkeuring. Een
bedrijf kan dus met 1 kaas mee doen met de prominentenkeuring
 De kazen die door mogen, worden gekeurd door 2 maal 2 prominente keurmeesters. Deze keuring
geschiedt als volgt:
o 5 punten voor uiterlijk en doorsnede
o 5 punten voor consistentie
o 15 punten voor geur en smaak
o Totaal maximaal 25 punten



Na de keuring door beide groepen prominente keurmeesters worden de puntenaantallen bij elkaar
opgeteld. De technische keuring wordt hier niet in meegenomen!
Bij gelijke aantal punten gaan alle prominente keurmeesters met elkaar in beraad om de
Den Besten Cum Laude 2019 te bepalen.

Voorwaarden voor deelname
 Boerenkaas moet voldoen aan het GTS dossier Boerenkaas.
 Met “Kaas van de Boerderij” wordt alle kaas van de boerderij bedoeld. Het moet voldoen aan de
voorwaarden van “Kaas van de boerderij” van de BBZ.
 Met “Ambachtelijke Kaas” wordt bedoelt alle kaas die gemaakt wordt op een
zuivelproductielocatie zonder eigen vee, die melk aankoopt van maximaal 3 vast leverende boeren
per melksoort (koe, geit, schaap).
 Bij categorieën met een leeftijdsaanduiding: er is geen bovengrens aan de leeftijd, omdat dit wisselt
per boerderij. Een kaas moet wel smaken zoals benoemd, dus als deze te oud smaakt worden
punten afgetrokken of wordt de kaas zelfs gediskwalificeerd. Ook wordt een kaas beoordeeld op de
categorieleeftijd en niet hoe lekker deze in de toekomst mogelijk is.
 Op iedere ingezonden kaas moet een productiedatum staan.
 Een ingezonden kaas mag geen banderol of etiket opgeplakt hebben, dit geeft bij de technische
keuring al direct een aftrek van 2 punten!! Dit geldt ook voor de categorie Specialiteiten. Alleen het
kaasstempel mag zichtbaar zijn, ook wanneer hier een bedrijfsnaam op vermeld staat. De
organisatie plakt deze vlak voor de technische keuring zelf af.
 Kruidenkaas moet gespecificeerd worden met een productomschrijving waarin de toegevoegde
kruiden genoemd worden. Ook de leeftijd moet genoemd en de melksoort. De keurmeesters
kunnen dan van lichte naar zware smaken op volgorde proeven.



Categorie 10, Specialiteiten; hierin kunnen alle kazen worden ingezonden die niet onder een andere
categorie kunnen worden ingezonden. Hierbij behoren bijvoorbeeld: kaas met een natuurkorst of
bijzondere korst, extra oude kaas, gatenkaas, etc. Leeftijd en soort melk en productie datum dienen
vermeld te worden. Bij vragen, bel iemand van de organisatie.
De BBZ controleert steekproefsgewijs door middel van analyse of de producten voldoen aan het
productdossier Boerenkaas en/of de voorwaarden voor Kaas van de Boerderij en Ambachtelijke
kaas.

Zuivel en zachte kaas in het najaar
Voor zuivel en zachte kaas wordt de Cum Laude Awards gehouden in het najaar.
Gebruik medailles en titels
Goud, zilver, brons en De Besten Cum Laude mogen op eigen merken en op het Cum Laude merk gebruikt
worden. Zie verder commercieel reglement.
Uiterste inschrijfdatum en uiterste inleverdatum.
De uiterste inschrijfdatum is 15 februari 2019. De kazen kunnen ingeleverd worden op woensdagavond 6
maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering om 20.00 in Waarder. U ontvangt nog een aparte uitnodiging
hiervoor. Ook kunnen de kazen ingeleverd worden op donderdag 7 maart van 10.00-15.00 uur bij De
Producent in Gouda. De kazen worden genummerd bij het inleveren.
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 14 maart bij Fort Wierickerschans te Bodegraven. U ontvangt
nog een aparte uitnodiging hiervoor.
De uiterste inschrijfdatum is sluitend. Daarna kunnen geen kazen meer ingeschreven worden.
De uiterste inleverdatum van de kaas is ook sluitend. Daarna kunnen geen kazen meer ingeleverd worden.
Slotbepaling
Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Bond van BoerderijZuivelbereiders.

