
Passie voor biologisch



Hart voor
Bastiaansen

"Wat in de jaren 70 begon als een hobby, is inmiddels
aardig uit de hand gelopen," lacht Marja. "Ik durf wel te 
zeggen dat we pionier zijn op het gebied van biologische 
kaas. Kaas is voor ons dan ook veel méér dan kaas. Het is 
een wereld van koeien, schapen en geiten die buiten lopen. 
In groene en onbespoten weilanden, waar je – naast vee – 
een enorme diversiteit aan planten en dieren vindt. Het is 
een wereld van biologische boeren die met veel toewijding 
en vakmanschap de melk voor onze kazen produceren. 
Puur natuur. 

Onze veehouders boeren iedere dag met liefde voor 
natuur en dier. Geen wonder dat ze heel bewust kiezen 
voor een kaasmakerij die daar net zo over denkt! Je beste
biologische melk geef je natuurlijk alleen door aan een 
kaasmaker met dezelfde passie voor biologisch.

Ook onze productie is puur natuur. Kaas van Bastiaansen 
is biologisch, vegetarisch en verantwoord. We gebruiken 
alleen de beste ingrediënten; geen kleurstoffen, smaak-
versterkers, conserveermiddel en andere toevoegingen. 
Na productie mag de kaas in alle rust rijpen om zijn volle 
smaak te ontwikkelen. En dat proef je!"

Biologisch is dé trend
Anno 2020 groeit de vraag naar biologisch nog steeds. 
De consument kiest vaker bij voorkeur voor een puur 
product, zonder kunstmatige toevoegingen. Daarnaast is 
duurzame ontwikkeling in productie en dierwelzijn steeds 
belangrijker voor de consument. "Zorg voor dieren, bodem 
en omgeving zijn belangrijke aspecten bij Bastiaansen. 
De focus ligt op energiebesparing, warmte-terugwinning
en het gebruik van groene energie. Daarnaast krijgen onze 
biologische melkveehouders duurzaamheidsworkshops 
aangeboden. Als mede ondertekenaar van het convenant 
‘Duurzame Zuivelketen’, kan Bastiaansen vanaf 2020 
energieneutraal werken .

Een bedrijf waar we trots op zijn!"
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Vader Jan

Het pakhuis

Kaas maken

‘Mijn vader is een 
leergierig man, altijd wil hij 
nieuwe dingen proberen’

Hoe het 
allemaal begon

“Het is 1972 als mijn vader Jan Bastiaansen werkzaam 

is in een behangpapierfabriek in Rijen,” vertelt Marja. 

“Mijn vader wilde altijd graag kaas leren maken 

en besloot een cursus kaas maken te volgen in een abdij 

net over de grens in België. De eerste kaas werd gemaakt 

in onze keuken,” lacht Marja. 

“Terwijl wij als kinderen speelden in de huiskamer, 

stonden de kazen op de tafel onder de pers waarna 

ze in het pekelbad gingen op zolder. Al snel verhuisde 

de kaasmakerij naar de garage, waar per dag wel 

700 liter melk tot kaas werd verwerkt. Binnen twee 

jaar draaide het bedrijfje op volle toeren en werd de 

eerste levering aan groothandel ‘De Kleine Aarde’ 

gedaan.”

De garage blijkt binnen vijf jaar te klein en het  

gezin koopt een leeg weiland, waar ze starten met 

de bouw van hun nieuwe woonhuis en kaasmakerij. 

Naast kaas gemaakt van koemelk, starten ze met de 

productie van geitenkaas, karnemelk, yoghurt en boter. 

In Nederland had Bastiaansen als eerste contracten 

gesloten met geitenboeren voor de geitenmelk en 

staat dus aan de oorsprong van de introductie van 

geitenkaas. Vanaf 1985 besloot de familie zich  

volledig op de productie van kaas te focussen.

Geitenkaas is overigens niet het enige waar Jan  

Bastiaansen in voorop liep. In 1981 plaatste hij ook 

als eerste in Nederland een windmolen op zijn land. Op 

vakanties bezocht het gezin altijd talloze kaasmakerijen.  

“Mijn vader is een leergierig man, altijd wil hij nieuwe 

dingen proberen,” vertelt Marja. Het bleef dus niet 

bij geitenkaas, ook brie, blauwader en roodbacterie- 

kazen werden door het bedrijf in Molenschot 

geproduceerd. In 2002 wordt Bastiaansen Molenschot 

onderdeel van de coöperatie Rouveen Kaasspecialiteiten. 

Molenschot is vanaf dat moment de locatie waar  

blauwader en roodbacterie tot op de dag van vandaag,  

worden geproduceerd.  

Vader Jan is al bijna 20 jaar uit het bedrijf, maar dochter  

Marja is al ruim 25 jaar betrokken bij de kaasmakerij en 

binnen de kaaswereld een bekend gezicht! Ook jongste zus 

Katja Bastiaansen zit in de kaas. Zij verkoopt Bastiaansen 

kaas op biologische boerenmarkten in Breda, Den Bosch 

en Tilburg. In 2020 is de samenwerking tussen groot- 

handel Vandersterre en Bastiaansen geïntensiveerd en 

wordt de kaas exclusief door Vandersterre gedistribueerd.
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Bastiaansen

Het betere 
biologisch

0406

Auke 
Spijkerman 

Beste 
graslandboer 

2019

Biologisch bestaat er in meerdere gradaties. Om een 

melkveehouderij biologisch te noemen moet deze 

minimaal voldoen aan de SKAL-normen. 

Daarin staat onder andere de weidegangnorm van 

minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag en een 

begrenzing van het aantal koeien en kilo stikstof per 

hectare. De voeding van de dieren moet voor 60% van 

het eigen bedrijf komen of uit de regio. Daarnaast is 

preventieve antibiotica niet toegestaan en moeten de 

dieren worden verdoofd bij het onthoornen en castreren. 

Uiteraard moet de koe ook voldoende bewegingsruimte 

hebben in de stal én schone, droge ligruimtes. Op het 

land wordt geen gebruik gemaakt van kunstmest en 

bestrijdingsmiddelen, maar er is meer…

Aanvullende normen biologisch

Bastiaansen voldoet ook aan de aanvullende normen 

biologisch. Eigenlijk een soort biologisch ‘plus’ pakket. 

In deze aanvullende normen is beschreven dat de koeien 

minimaal 180 dagen per jaar 8 uur per dag buiten staan, 

er maximaal 6,5 koe per hectare wordt gehouden en de 

voeding van de dieren in de nabije toekomst voor 100% 

uit Europa afkomstig is. Ook is weidevogelbeheer een 

belangrijke pijler. Er zijn biologische boeren die echte 

weidevogelsafari’s aanbieden in hun natuurweide. De 

staleisen binnen de aanvullende normen zijn strikter 

dan binnen SKAL. Zo moeten de stallen voorzien zijn 

van ligbedden (rubbermatten van minimaal 1,5 cm dik 

of 10 cm strooisel), moeten er massageborstels hangen 

en moet de stal voldoende daglicht krijgen. Naast het 

verdoven van de dieren bij onthoornen en castreren 

is pijnbestrijding achteraf verplicht. Het gemiddelde 

antibiotica gebruik ligt veel lager dan de gangbare norm. 

Tenslotte is het recyclen van plastic verplicht, evenals het 

gebruik van groene stroom en de boer moet voornemens 

zijn om klimaatneutraal te produceren in de toekomst. 

Bij Bastiaansen zijn we enorm trots dat we onze kaas 

volgens de aanvullende normen kunnen maken! Bio 

‘plus’ kaas dus. 

Maar wat is Demeter dan? 

Binnen ons Bastiaansen assortiment hebben we ook 

Demeterkaas beschikbaar voor natuurvoedingswinkels. 

Demeter gaat nog een stap verder dan biologisch. Zo 

worden Demeter koeien niet onthoornd en wordt er 

helemaal geen antibiotica gebruikt. De stallen worden 

ingestrooid met biologisch materiaal en de voeding van 

de koeien komt voor 80% van het eigen bedrijf. Er is 

sprake van een circulaire bedrijfsvoering. 

Wilt u meer weten over Demeter? Vraag dan naar onze 

speciale Demeter Brochure.



“Kiezen is al moeilijk genoeg, zeker met al 
het mooie aanbod op de markt.” Wij snappen 

dat het lastig is en daarom heeft Marja  
alvast een prachtige selectie van haar  

favorieten, voor u gemaakt. 
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Bastiaansen Gold (overjarig)
Kaas die een warm plekje in mijn hart heeft. Bij zijn 
afscheid kreeg mijn vader deze kaas 'cadeau'. Hij is tot 
op heden nog steeds voorzien van zijn afbeelding en 
handtekening, zo hoort hij er toch nog steeds bij. 

Bastiaansen Koriander Fenegriek
Ik houd van koken, koriander en fenegriek worden 
veel gebruikt in de Arabische keuken, een perfecte  

combinatie van specerijen die samen deze kaas 
naar een hoger niveau tillen.

3

Bastiaansen Extra Belegen
Leeftijd is écht wel belangrijk als je een kaas bent; 

Extra Belegen is ruim 6 maanden gerijpt en heeft 
daardoor net dat beetje meer!

2

Bastiaansen Charmeux Fenegriek
Kaas gemaakt volgens het recept dat mijn vader zelf 
nog in de Elzas heeft leren maken. De roodcultuur zorgt 
voor het zachte zuivel en de enigszins pittige smaak. De 
fenegriek die de kaas naar walnoot doet smaken,  maakt 
het helemaal af.  

Bastiaansen Schaap Blauw
Pas ontwikkeld, maar een logische keuze. De perfecte 
combinatie van schapenmelk en Penecillium Roquefor-
tie in het Hollandse recept. Lekker en bijzonder!
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5

6

Bastiaansen Koe Brie
Een milde, veelzijdige brie die zich goed laat snijden. Ideaal om 
mee te koken en te bakken. Ook doet deze brie het bijvoorbeeld 

erg goed in een quiche of als vulling van een portobello.
Door zijn milde smaak zijn er veel liefhebbers van dit product.
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Bastiaansen Geit Jong Belegen
Bastiaansen staat bekend om zijn milde geitenkaas. 
Deze kaas heeft er al een week of 6 opzitten. Zacht van 
smaak, ideaal voor tussen de tosti, helemaal met een 
lekkere lik tomatenpesto. 
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Bastiaansen Geit Rozemarijn
Vanaf de eerste dag was ik van deze combinatie  

overtuigd en ik ben erg blij dat we deze ontwikkeld hebben. 
Licht rinse, jonge geitenkaas met aromatische rozemarijn.  

Wat wij noemen een 1+1= 3 kaas!  

Bastiaansen Koe Blauw
Het paradepaardje van ons bedrijf; ontwikkeld door mijn 

vader. Het recept van Hollandse Gouda, samengevoegd met 
de Franse Penecillium Roqueforti. Franse smaken in een 
Hollands jasje. Samen zorgen ze voor een kaas met een 

milde, blauwe smaak en die zich gemakkelijk laat snijden! 

Bastiaansen Bûche Affinée
Echt mijn zomer favoriet! Licht zure, verse geitenkaas in 
een witschimmeljasje, lekker op vers stokbrood of  
gegrild in plakken op een salade met honing,  
verse citroentijm en wat nootjes.  



Biologische

Goudse 
kazen

“De naturel Goudse kazen zijn de  
basis voor elk assortiment. Al onze Goudse  

kazen zijn gemaakt van gepasteuriseerde melk 
en natuurlijk vegetarisch stremsel. 

We geven alle kazen de tijd om in alle rust om 
te rijpen totdat de perfecte smaak is bereikt en 

we ze beschikbaar stellen voor de verkoop.”
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Bastiaansen Jong Belegen
Leeftijd: 9 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,6%

Artikel: 4 KG 150020 of 12 KG 150120

Bastiaansen Jong
Leeftijd: 4 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150000 of 12 KG 150100

Bastiaansen Pikant
Leeftijd: 16 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,9%
Artikel: 4 KG 150030 of 12 KG 150130

Bastiaansen Extra Belegen
Leeftijd: 28 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 2,0%

Artikel: 12 KG 150140

Bastiaansen Gold (overjarig)

Leeftijd: 56 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 2,0%
Artikel: 4 KG 150060 of 12 KG 150160

Bastiaansen Oud
Leeftijd: 40 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 2,0%
Artikel: 4 KG 150050 of 12 KG 150150
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Boer 
Van den  

Brandhof 



De familie Van den Brandhof levert melk voor Bastiaansen kaas. 

Wat maakt hen uniek als boer? Zij vertellen het graag! 

Wat betekent ‘goed boeren’ voor jullie? 

Voor ons is ‘goed boeren’ een combinatie van verschillende dingen. 

Het begint allemaal bij een goede diergezondheid; een gezonde 

koe zorgt voor gezonde melk en een gezonde bedrijfsvoering. 

Om dit te bereiken moet het hele plaatje kloppen, van jongvee tot 

melkkoe, maar ook van bodemgebruik tot inkuilmanagement. Het 

optimaliseren en combineren van deze factoren blijft een mooie 

uitdaging.

Wat doen jullie aan duurzaamheid op het bedrijf en waarom? 

Duurzaamheid, dit begrip is soms lastig in te vullen. Wat op 

het ene vlak duurzaam kan zijn, kan voor iets anders juist 

minder duurzaam zijn. We proberen op onze eigen manier 

een bedrijfsvoering te creëren die binnen de omgeving van het 

bedrijf past. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig om een deel van ons 

land speciaal voor weidevogels in te richten. Dit doen we door 

specifiek beheer en het uitstellen van werkzaamheden op het 

land. Kuikens krijgen hier door volop de kans zich te ontwikkelen.  

Bij de inrichting van onze stal hebben we zo veel mogelijk 

gekeken naar een combinatie van optimaal comfort voor de 

koeien en een prettige werkomgeving voor de boer. Op termijn 

proberen we de hoeveelheid vaste mest te vergroten, dit komt de 

bodemgezondheid ten goede. Daarnaast zijn we door voorkoeling, 

warmteterugwinning van de melk en de zonnepanelen op ons 

dak zelfvoorzienend in ons energieverbruik.   

Wat doen jullie buiten het normale boeren om en waarom?

De keuze voor biologisch boeren past bij onze visie, de 

omgeving en de ligging van het bedrijf. Ons bedrijf ligt in een 

veenweidegebied. Dit brengt beperkingen en uitdagingen met 

zich mee, maar biedt ook kansen. De bodem is van zichzelf al erg 

vruchtbaar en daarom is het mogelijk om zonder kunstmest te 

werken. Ook zitten er in onze omgeving relatief veel weidevogels. 

Het feit dat we biologisch zijn, geen kunstmest gebruiken en dat 

de koeien veel weiden draagt hier zeker aan bij! Doordat de koeien 

veel weiden is maaien minder nodig en wordt de kans dat kuikens 

succesvol opgroeien enorm vergroot. We gebruiken nauwelijks 

nog antibiotica. Het is de kunst dieren gezond te houden door een 

gezonde omgeving, gezond voer en water aan te bieden.

Wat is de reden dat jullie in onze coöperatie zitten?

Het is een mooie coöperatie met een ons - kent - ons - cultuur 

die staat voor wat ze doen. Het feit dat er van onze melk 

hele mooie producten worden gemaakt waar wereldwijd van 

genoten wordt, maakt het een coöperatie om trots op te zijn. 

Wat is jullie favoriete kaas en waarom?

Lastige keuze, voor bij de borrel een klein stukje pestokaas, 

uitgesproken smaken die passen bij een lekker biertje of wijntje. 

Voor op de boterham is de biologische kruidenkaas favoriet, 

gewoon lekkere kaas met iets meer pit!

Wat voor koeien hebben jullie en waarom?

In onze stal hebben we een mooi koppel zwarte en rood-bonte 

Holstein-Friesian koeien lopen. Omdat wij al langere tijd extensief 

boeren met veel gras/kuil in het rantsoen (geen maïs), hebben 

wij in de fokkerij altijd gekozen voor een specifieke groep stieren. 

Deze stieren zorgen voor nakomelingen met iets meer ‘body’ en 

niet per se de allerhoogste productie. We hebben niet de grootste 

koeien, maar wel koeien die het in onze bedrijfsvoering goed vol 

houden. Wij vinden de Holstein-Friesian koeien een mooi ras 

waarbinnen de fokkerij technisch veel mogelijkheden liggen en 

we kunnen erg genieten van elk eigen karakter van onze koeien.  

De familie Van den Brandhof
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“Het feit dat er van onze melk hele mooie  
producten worden gemaakt waar wereldwijd van genoten  

wordt, maakt het een coöperatie om trots op te zijn.”

Onze 
boeren
zijn onze 
helden!



Biologische

Kruiden 
kazen

“De keuze is reuze! 
Ons kruidenkaasassortiment is  

uitgebreid en we zijn altijd op zoek 
naar verrassende smaak- en 

kleurcombinaties.”
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Bastiaansen Truffel
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%

Artikel: 2 KG 150095

Bastiaansen Basilicum - Knoflook
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%

Artikel: 4 KG 150300

Bastiaansen Italiano
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150275
 

Bastiaansen Wilde Knoflook
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150285

Bastiaansen Wortel
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%

Artikel: 4 KG 150280

Bastiaansen Komijn
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150260

Bastiaansen Kurkuma
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%

Artikel: 4 KG 150295

Bastiaansen Koriander-Fenegriek
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150290

“Bastiaansen Koriander-Fenegriek, een perfecte 
combinatie van specerijen combinatie van specerijen die 

samen de smaak van deze kaas naar een hoger niveau tillen.”
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Katja, 
de zus van 

Marja 
Staat op biologische 

markten in
 Noord-Brabant

Bastiaansen Walnoot
Leeftijd: 6 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 2 KG 150270



Eddy Veenstra is kaasmaker 

“Bastiaansen Bio is een klein en gezellig bedrijf, en ik werk er met veel plezier. Het is mijn passie om met mijn  

handen te werken en een echt product te creëren. De gedachte dat anderen genieten van de kazen die wij maken, 

geeft mij veel voldoening.”

De kaasmakerij in Molenschot is door de jaren heen meerdere keren uitgebouwd. Anno nu werken zo’n 

vijfentwintig mensen vijf dagen per week om van de biologische melk kaas te maken. In Molenschot ligt de 

focus op de productie van roodbacteriekazen en blauwaderkazen. In de kaasmakerij van Rouveen wordt het 

Goudse deel van de biologische specialiteiten gemaakt. Per dag wordt er in Molenschot wel zo’n 35.000 liter 

melk verwerkt tot kaas!

Jozef van Sas is kaasmaker 

"In Molenschot produceren we blauwader- en roodbacteriekazen. Een bijzonder specialisme, want er is echt 

vakmanschap vereist om deze kazen te maken. We werken met levende culturen die we toevoegen aan de 

kaas. Ook gebruiken we verschillende soorten melk. Het is belangrijk dat we heel zorgvuldig te werk gaan. Ik 

vind het echt een uitdaging om met al die culturen en schimmels nieuwe verrassende soorten te ontwikkelen. 

Ik kijk altijd uit naar het moment dat we nieuwe kazen op de markt brengen.”

0420

0421De productie in de

Kaasmakerij 

“Het is mijn passie om met mijn handen te 
werken en een echt product te creëren.”

“In Molenschot werken we met 
levende culturen en verschillende soorten melk.”



Biologische

Geiten
kazen

“Geitenkaas, van jong t/m oud en  
met kruiden, we hebben het allemaal! 

Uiteraard bereid uit biologische 
gepasteuriseerde geitenmelk en 

vegetarisch gestremd.”
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Bastiaansen Geit Jong Belegen
Leeftijd: 9 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,6%

Artikel: 4 KG 150520

Bastiaansen Geit Jong
Leeftijd: 4 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150500
 

Bastiaansen Geit Belegen
Leeftijd: 16 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,9%
Artikel: 4 KG 150530
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Bastiaansen Geit Citroen
Leeftijd: 5 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150610
 

Bastiaansen Geit Brandnetel Knoflook
Leeftijd: 5 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%

Artikel: 4 KG 150615

Bastiaansen Geit Rozemarijn
Leeftijd: 5 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150605
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Bastiaansen Geit Oud
Leeftijd: 40 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 2,0%

Artikel: 4 KG 150550 “Bastiaansen Geit Rozemarijn, vanaf de eerste dag 
was ik van deze combinatie overtuigd en ik ben erg 

blij dat we deze ontwikkeld hebben”



Bastiaansen Brébelle Jong
Leeftijd: 4 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 1,5%
Artikel: 4 KG 150650

Bastiaansen Brébelle Belegen
Leeftijd: 16 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 1,7%

Artikel: 4 KG 150660 (op aanvraag beschikbaar)

Bastiaansen Brébelle Oud
Leeftijd: 40 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 1,9%
Artikel: 4 KG 150670

Biologische

Schapen
kazen

“Onze bijzondere biologische schapenmelk 
is afkomstig van schapen die in de 

Nederlandse weiden lopen.” 
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Bastiaansen Maasdammer
Leeftijd: 8 weken | Vet: 45+ | Melk: Koe | Zout: 1,4%

Artikel: 4 KG 150075

Bastiaansen Light*
* Bevat 30% minder vet dan Bastiaansen Jong 50+
Leeftijd: 4 weken | Vet: 30+ | Melk: Koe | Zout: 1,2%
Artikel: 4 KG 150070

Bastiaansen Leidse
Leeftijd: 16 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,9%
Artikel: 10 KG 150165

Biologische

Light
kazen

“Heerlijke, eerlijke  
biologische kaas met een  
gereduceerd vetgehalte.” 
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“Dit is boer
Blekkenhorst 
op zijn biologische

boerderij”



Biologische

Gourmet
kazen

Bastiaansen Gourmet Superieur
Leeftijd: 40 weken | Vet: 45+ | Melk: Koe | Zout: 2,0%

Artikel: 4 KG 150090 (op aanvraag beschikbaar)
of 10 KG 150190

Bastiaansen Gourmet
Leeftijd: 16 weken | Vet: 45+ | Melk: Koe | Zout: 1,7%
Artikel: 4 KG 150085 (op aanvraag beschikbaar) 
of 10 KG 150185

Bastiaansen Gourmet Geit
Leeftijd: 16 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,7%
Artikel: 4 KG 150580 (op aanvraag beschikbaar)

Bastiaansen Gourmet Schaap
Leeftijd: 16 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 1,7%

Artikel: 4 KG 150680 (op aanvraag beschikbaar)

“Gourmet kazen zijn natuurgerijpt en 
hebben een heerlijk zoetje in het zuivel.”
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Biologische

Rood,Wit
 & Blauw

kazen

32



Bastiaansen Charmeux au Chèvre
Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%

Artikel: 3,5 KG 150591

Bastiaansen Charmeux Rouge Koe
Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 3,5 KG 150205

Bastiaansen Charmeux 
Zwarte komijn

Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 3,5 KG 150216

Bastiaansen Charmeux aux 
Oignons grillés
Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 3,5 KG 150231

Biologische

Roodcultuur
kazen

Bastiaansen Charmeux Fenegriek
Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 3,5 KG 150211

Bastiaansen Charmeux 
Trio Pepermix

Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Koe | Zout: 1,5%
Artikel: 3,5 KG 150225

“Gewassen korstkazen, een specialiteit op de kaasmarkt. Ze worden ook 
wel ‘roodbacterie’ genoemd. Deze kazen worden na het productieproces 
en het pekelen namelijk ingesmeerd met de bacterie Linens. Zes weken 

lang wordt dit proces herhaald, waardoor een mooie zachte, soepele kaas 
ontstaat met een karakteristieke geur en smaak.” 

0434 0435

Bastiaansen Ribeaupierre Schaap
Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 1,5%
Artikel: 3,5 KG 150676

Een bijzonder proces 
waar Jan Bastiaansen zich in  
heeft verdiept. Hij heeft de  

kunst afgekeken bij de kaasmakers in  
de Elzas en daarna deze kaassoort  

op Nederlandse bodem tot een  
succes gemaakt. Sinds 1994 worden  

de roodbacterie kazen  
geproduceerd in Molenschot. 



Biologische

Blauwader
kazen

Bastiaansen Koe Blauw
Leeftijd: 7 weken | Vet: 60+ | Melk: Koe | Zout: 2,0%
Artikel: 3,5 KG 150250

Bastiaansen Schaap Blauw
Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 2,0%
Artikel: 3,5 KG 150685

“Gedreven door zijn passie 

ontwikkelde Jan Bastiaansen 
Goudse en natuurkorstkazen met de 

Franse Roquefortschimmel. 
Uit dit huwelijk ontstonden onze 

prachtige blauwader kazen.”

0437

Bastiaansen Geit Blauw
Biologische Blauwader kaas

Leeftijd: 7 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 2,0%
Artikel: 3,5 KG 150600



Biologische

Witte korst
kazen

Bastiaansen Geit Brie
Leeftijd: 2 weken | Vet: 48+ | Melk: Geit | Zout: 1,2%

Artikel: 1,5 KG 7011803 of 10 x 150 GR 7011842

Bastiaansen Koe Brie
Leeftijd: 2 weken | Vet: 60+ | Melk: Koe | Zout: 1,2%
Artikel: 1,5 KG 7010803 of 10 x 150 GR 7010842

Bastiaansen Schaap Brie
Leeftijd: 2 weken | Vet: 50+ | Melk: Schaap | Zout: 1,2%

Artikel: 1,5 KG 7013803

Bastiaansen Geit Brie Fenegriek
Leeftijd: 2 weken | Vet: 48+ | Melk: Geit | Zout: 1,2%
Artikel: 1,5 KG 7011827

“Naarmate de kaas langer ligt
te rijpen ontwikkelt de smaak en 

wordt het zuivel zachter.” 

0438

Mini brie



Bastiaansen Geit Honing
Biologische zachte geitenkaas met honing, vacuüm verpakt
Leeftijd: c.a. 2 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%
Artikel: 4 x 1 KG 7001813

“Onze heerlijke verse geitenkazen  
zijn bereid uit verse geitenmelk en  

verkrijgbaar in grootverpakking van 1 kg of  
consumentverpakking van 125 gr.”

Bastiaansen Geit Naturel
Biologische zachte geitenkaas, vacuüm verpakt
Leeftijd: c.a. 2 weken | Vet: 50+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%
Artikel: 4 x 1 KG 7001803 of 6 x 125 GR 7001822

Bastiaansen Geit Affinée
Biologische zachte geitenkaas, vacuüm verpakt

Leeftijd: 12 dagen | Vet: 48+ | Melk: Geit | Zout: 1,5%
Artikel: 1 KG 7001807

Biologische

Verse geiten
kazen

0441



Duurzame

Samenwerking
loont

Door de jaren heen groeide het assortiment Bastiaansen 

naar ruim 80 producten. Allemaal biologisch en 

vegetarisch. Iets waar we enorm trots op zijn. Maar dit kan 

niet zonder de nauwe samenwerking met de boeren en 

de kaasmakerij in Rouveen. Want samen staan we sterk! 

De ruim vijftig betrokken biologische melkveehouders, die 

dagelijks zorgen voor de melk waarvan de vele biologische 

kaasspecialiteiten zijn gemaakt, zijn lid van een coöperatie 

en mede-eigenaar van Bastiaansen Bio Kaas. Samen 

voelen we ons verantwoordelijk voor de toekomst. 

Net als de kaasmakerij in Molenschot, is de kaasmakerij 

in Rouveen continu bezig met duurzame ontwikkelingen. 

Zo heeft Rouveen Kaasspecialiteiten de 'kaasmakerij van 

de toekomst' ontwikkeld. Dat betekent dat we kaas maken 

volgens minder vervuilende methoden, waarbij minder 

bijproducten verloren gaan. Ook worden onze apparaten 

sneller gereinigd en medewerkers minder fysiek belast. 

Het gehele kaasmaakproces is gerobotiseerd. Verder 

houden we in onze hele bedrijfsvoering rekening met 

duurzame oplossingen, zoals zonnepanelen op het dak, 

warmteterugwinningsinstallaties en hergebruik van water, 

bijproducten en afvalstoffen. 

De melkveehouders zijn het hart van de coöperatie en 

hun koeien leveren kostbare melk:  dé belangrijkste 

grondstof voor het vervaardigen van kaas. Daar zijn we 

heel zuinig op. De veehouders werken samen met als 

doel: een steeds duurzamere veehouderij. Ze volgen een 

duurzaamheidsprogramma en delen opgedane kennis met 

elkaar. Zo blijven de boeren continu bezig met duurzame 

ontwikkelingen.

Bastiaansen Bio Kaas werkt met een kwaliteitsborgings- 

systeem: onze organisatie is International Food 

Standard (IFS) gecertificeerd. In elke schakel van de 

zuivelketen voeren wij controles uit, om de kwaliteit van 

ons eindproduct te garanderen. Dat vinden wij gewoon. En 

dat is ook wat wij willen: vooral gewoon blijven. Gewoon 

ondernemen in de regio, gewoon weten wie onze boeren 

zijn, gewoon kwalitatief smaakvolle kaas maken van 

gewoon goede kwaliteit én gewoon duurzaam produceren.

0442

“In elke schakel van 
de zuivelketen voeren wij controles uit 

om de kwaliteit van ons eindproduct te garanderen.  
Dat vinden wij gewoon.”

Rouveen

Molenschot
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Art nr. 150000  Bas. Jong 4 Kg
Art nr. 150100  Bas. Jong 12 Kg
Art nr. 150020  Bas. Jong Belegen 4 Kg
Art nr. 150120  Bas. Jong Belegen 12 Kg
Art nr. 150030  Bas. Pikant 4 Kg
Art nr. 150130  Bas. Pikant 12 Kg
Art nr. 150140  Bas. Extra Belegen 12 Kg
Art nr. 150050  Bas. Oud 4 Kg
Art nr. 150150  Bas. Oud 12 Kg
Art nr. 150060  Bas. Gold 4 Kg
Art nr. 150160  Bas. Gold 12 Kg

Biologische 
Goudse kazen Pagina 10-13

Art nr. 150275  Bas. Italiano 4 Kg
Art nr. 150300  Bas. Basilicum-knoflook 4 Kg
Art nr. 150285  Bas. Wilde Knoflook 4 Kg
Art nr. 150280  Bas. Wortel 4 Kg
Art nr. 150260  Bas. Komijn 4 Kg
Art nr. 150295  Bas. Kurkuma 4 Kg
Art nr. 150290  Bas. Koriander-Fenegriek 4 Kg
Art nr. 150095  Bas. Truffel 2 Kg
Art nr. 150270  Bas. Walnoot 2 Kg

Biologische 
Kruidenkazen Pagina 16-19

Art nr. 150500  Bas. Geit Jong 4 Kg
Art nr. 150520  Bas. Geit Jong Belegen 4 Kg
Art nr. 150530  Bas. Geit Belegen 4 Kg
Art nr. 150550  Bas. Geit Oud 4 Kg
Art nr. 150610  Bas. Geit Citroen 4 Kg
Art nr. 150605  Bas. Geit Rozemarijn 4 Kg
Art nr. 150615  Bas. Geit Brandnetel-Knoflook 4 Kg

Biologische 
Geitenkazen Pagina 22-25

Art nr. 150650  Bas. Brébelle Jong 4 Kg
Art nr. 150660  Bas. Brébelle Belegen 4 Kg
  (Op aanvraag beschikbaar)

Art nr. 150670  Bas. Brébelle Old 4 Kg

Biologische 
Schapenkazen Pagina 26-27

Art nr. 150070  Bas. Light 30+ 4 Kg
Art nr. 150075  Bas. Maasdammer 4 Kg
Art nr. 150165  Bas. Leidse 4 Kg

Biologische 
Lightkazen Pagina 28-29

Art nr. 150085  Bas. Gourmet 4 Kg
Art nr. 150090  Bas. Gourmet Superieur 4 Kg
  (Op aanvraag beschikbaar)

Art nr. 150580  Bas. Gourmet Geit 4 Kg
  (Op aanvraag beschikbaar)

Art nr. 150680  Bas. Gourmet Schaap 4 Kg
  (Op aanvraag beschikbaar)

Biologische 
Gourmetkazen Pagina 30-31

Art nr. 150205  Bas. Charmeux Rouge Koe 3,5 Kg
Art nr. 150591  Bas. Charmeux au Chèvre 3,5 Kg
Art nr. 150211  Bas. Charmeux Fenegriek 3,5 Kg
Art nr. 150216  Bas. Chaurmeux Zwarte komijn 3,5 Kg
Art nr. 150231  Bas. Charmeux aux Oignons grillés 3,5 Kg
Art nr. 150225  Bas. Charmeux Trio Pepermix 3,5 Kg

Biologische
Roodcultuurkazen Pagina 34-35

Art nr. 150250  Bas. Koe Blauw 4 Kg
Art nr. 150600  Bas. Geit Blauw 3,5 Kg
Art nr. 150685  Bas. Schaap Blauw 3,5 Kg

Biologische
Blauwaderkazen Pagina 36-37

Art nr. 7010803  Bas. Koe Brie 1,5 Kg
Art nr. 7010842  Bas. Koe Brie 10 x 150 Gr 
Art nr. 7011803  Bas. Geit Brie 1,5 Kg
Art nr. 7011842  Bas. Geit Brie 10 x 150 Gr
Art nr. 7011827  Bas. Geit Brie Fenegriek 1,5 Kg
Art nr. 7013803  Bas. Schaap Brie 1,5 Kg

Biologische
Witte korstkazen Pagina 38-39

Art nr. 7001803  Bas. Geit Naturel 4 x 1 Kg
Art nr. 7001822  Bas. Geit Naturel 6 x 125 Gr 
Art nr. 7001807  Bas. Geit Affinée 1 Kg
Art nr. 7001813  Bas. Geit Honing 4 x 1 Kg

Biologische
Verse Geitenkazen Pagina 40-41


