
EEN BIJZONDERE KOE, GEEFT BIJZONDERE MELK
... EN DÁT MAAKT ONZE GOUDSE KAAS 

ZO BIJZONDER LEKKER!



LEKKER 
        EIGENWIJS

WITTE 
SNUIT

HARIGE 
       OORTJES

KNUFFEL 
KOE

Een -PURE-  ras, dat is de Jersey koe. De koe is 

100% raszuiver en dat is te danken aan het jarenlange 

invoerverbod wat er was op de Jersey koe. De roots van 

de koe  liggen op het gelijknamige Engelse eiland. 

Het uiterlijk van de koe is bijzonder.  

Naast de opvallende bruine vacht, harige 

oortjes en witte snuit, is de koe een stuk 

kleiner dan de ‘gewone’ Hollandse Holstein 

-Friesian koe. 

Een koe die je wilt knuffelen! Maar dat is niet het enige 

wat de koe bijzonder maakt. Als je een Jersey koe 

ontmoet merk je direct dat ze enorm nieuwsgierig is.

Ze komt graag naar je toe, kijkt je ondeugend aan en 

laat merken dat ze best eigenwijs is. Het eigenwijze 

karakter maakt dat de boer geregeld voor uitdagingen 

komt te staan, bijvoorbeeld als de kudde Jersey koeien 

besluit dat ze niet gemolken wil worden. 

• Het Jersey ras is een zuiver oerras
• Uniek in de wereld en in Nederland. Ca. 0,5% van 
 alle koeien in Nederland zijn Jersey koeien
• Het is een lieve, nieuwsgierige, kleine, eigenwijze koe
• Afkomstig van het Britse kanaal eiland Jersey.

DE KOE

“ALS JE EEN 
JERSEY KOE 
ONTMOET,
MERK JE DIRECT 
DAT ZE ENORM 
NIEUWSGIERIG IS”



De Jersey koe geeft ook bijzondere melk. De melk van de Jersey koe bevat van nature 

veel meer proteïne en vet dan de melk van een ‘gewone’ Hollandse koe. Dit zorgt voor een unieke -PURE- volle en 

romige smaak. Door het proteïne- en vetgehalte in de melk, heb je bovendien minder melk nodig om 1 kilo kaas te 

maken. 

“DE MELK VAN 
DE JERSEY KOE 
BEVAT VAN 
NATURE MEER 
PROTEINE EN VET”

DE MELK

• Jersey melk heeft een hoger eiwitgehalte
• Jersey melk heeft een volle, romige, iets zoete smaak 
• Jersey melk is rijk aan antioxidanten
• Jersey melk is van nature van ongekende kwaliteit
• Jersey melk is van nature rijk aan vitamine en mineralen

UNIEKE VERKOOPPUNTEN

Een Jersey koe eet minder en produceert ook 

minder mest. Tevens geeft de koe meer jaren melk. 

 

DUURZAME KOE



PURE JERSEY SMAAKVOL MILD   ART NR. 691005

PURE JERSEY ROMIG BELEGEN   ART NR. 691019

PURE JERSEY VOL PIKANT    ART NR. 691032

PURE JERSEY HEERLIJK OUD    ART NR. 691042

PURE JERSEY KRACHTIG OUD    (medio 2020)

DE KAAS
Naast kaas van koemelk, geitenmelk en schapenmelk, is er nu ook kaas gemaakt van Jersey melk!  

Het ‘speciaalbier‘ onder de kazen, zo kunnen we Jersey kaas het beste omschrijven. 

 

De kaas is -PURE-, oftewel all natural. Dit betekent dat er niets in of uit de melk gaat voordat deze wordt verwerkt 

tot kaas. Daarnaast wordt er bij de bereiding gebruik gemaakt van een vegetarisch stremsel wat de kaas uitermate 

geschikt maakt voor vegetariërs. 

Verkrijgbaar in de smaken Smaakvol Mild, Romig Belegen, Vol Pikant en Heerlijk Oud. 

Pure Jersey Heerlijk Oud is onlangs op de International Cheese Awards al bekroond met een 

bronzen medaille. Vanaf medio 2020 ook verkrijgbaar in de leeftijd overjarig, als Krachtig Oud.

MEDIO 

• ALL NATURAL, niets er uit en niets er in
• De melk wordt niet gestandaardiseerd of afgeroomd
•  Geen kunstmatige geur- kleur- en smaakstoffen toegevoegd
• Geen conserveermiddelen toegevoegd
• Geschikt voor vegetariërs
• Lactosevrij (minder dan 0,1/100 g)
• Natamycine vrij
• Minder zout 
• We streven ernaar dat alle (gebruikte) melk 
 komt van koeien die zoveel mogelijk naar 
 buiten gaan (weidegang)

UNIEKE VERKOOPPUNTEN



VERHAAL
ONZE KENNIS IN NEDERLAND OVER MELK EN KOEIEN IS WERELDBEROEMD. 

IN DIE MELKWERELD WAREN ONDERNEMERS PETER VAN DRONKELAAR EN HARALD 

HOFFMANN OP ZOEK NAAR VERNIEUWING. DE NEDERLANDSE MELKMARKT IS HEEL 

EFFICIËNT MAAR OOK WAT EENZIJDIG. OVERAL DEZELFDE KOEIEN, OVERAL DEZELFDE 

BLAUWE PAKKEN IN DE WINKEL EN EEN ANONIEME MELKPLAS.

Holland Jersey is opgericht in 2015 met de ambitie om een 

volledig gescheiden melkstroom te lanceren met het Jersey 

koeienras. Een oerras dat van nature melk geeft met veel 

hogere gehaltes aan vet, proteïne, mineralen en vitaminen. 

Het speciaalbiertje in de zuivel.

In 2016 werd de samenwerking opgestart met Vandersterre, dé 

kaaskenner op het gebied van kaas en receptuurontwikkeling. 

Samen met Holland Jersey en kaasspecialiteitenfabriek 

Rouveen ontwikkelde zij de unieke kaas van Pure Jersey. 

Tijdens de bereiding van de kaas gaat er niets in en niets uit 

de melk. Hierdoor blijven de goede eigenschappen van de 

melk intact. -PURE- genieten dus...

HARALD
HOFFMAN

PETER VAN
DRONKELAAR



DUURZAAM

WIJ STREVEN  
ERNAAR DAT IN  
DE TOEKOMST ALLE 
KAZEN VAN 
PURE JERSEY ZIJN 
GEMAAKT VAN 
WEIDEMELK

• De kaas van Pure Jersey is ALL NATURAL

•  Doordat de melk meer proteïne en vet bevat is er 
 minder melk nodig om 1 kilo kaas te maken

• Een Jersey koe eet minder en geeft daarom ook minder mest

• Een Jersey koe is een sterk ras en is minder vaak ziek

• Een Jersey koe geeft gemiddeld langer melk dan de zwart-wit koe

• Een Jersey koe heeft een hogere efficiëntie bij het omzetten  
 van voer naar melk

• De koeien leven op kleinschalige boerderijen

• De koeien krijgen een uitgebalanceerd voedselprogramma  
 (gras, kruiden, bloemen, klavers) 

• De boer krijgt een eerlijke prijs voor de melk

• De Jersey melk wordt bij de boeren opgehaald in aparte
 melkwagens en in de kaasfabriek in Rouveen apart verwerkt
 tot Pure Jersey kaas

• De kaasmakerij in Rouveen is een duurzame kaasmakerij.  
 Lees meer hierover op de website www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl

ONTDEK ONS HELE VERHAAL

MINDER UITSTOOT DOOR  
KLEINERE CO2 VOETAFDRUK 

GESCHIKT VOOR 
LACTOSE-ARM DIEET

GESCHIKT VOOR EEN  
VEGETARISCH DIEET



WAT? JERSEY KOE HOLSTEIN-FRIESIAN KOE

MELKPRODUCTIE Ca. 6.050 kg melk per koe per jaar Ca. 8.500 kg melk per koe per jaar

AANTAL KOEIEN Ca. 3.500 koeien in Nederland Ca. 1,69 miljoen koeien in Nederland

RAS EN OORSPRONG Zuiver oerras van Jersey eiland Kruising van Koerassen uit Nederland

VET 6 gram per 100 ml 3,6 gram per 100 ml

PROTEÏNE 4,2 gram per 100 ml 3,5 gram per 100 ml

MELKTYPE Grotendeels A2-A2, streven naar  
100% binnen 5 jaar. Voornamelijk A1/A1 of A1/A2 melk

ZOUT % 1,2 gram in 100 gram kaas 1,5 gram in 100 gram kaas

SMAAK Het vetpercentage van Jerseymelk is hoger dan van reguliere melk, waardoor de melk en de 
kaas ook voller en romiger van smaak zijn.

GEWICHT KOE/SCHOFTHOOGTE 400-450 kg/ 120 cm                                                   650-750kg / 140 cm

VOEDING 30% minder t.o.v. Friesian Holsteiner

KARAKTER Eigenwijs, nieuwsgierig, assertief, lief Rustiger

MESTPRODUCTIE 30% minder t.o.v. Friesian Holsteiner

ECOLOGISCHE FOOTPRINT 20% minder t.o.v. Friesian Holsteiner

 


