PERSBERICHT | JUNI 2015

Waarom authentieke combinatie
kaas & bier blijft smaken
CHEF VIKI GEUNES VERRAST MET HEDENDAAGSE TWIST OP NOSTALGISCHE COMBO
Kaas en bier: een authentiekere combinatie van vakmanschap bestaat haast niet. Het hoort al eeuwenlang tot de
favoriete geniet-combo’s van de Belg en wordt nu zelfs nóg populairder. “Kwaliteitsproducten die je herinneren
aan je jeugd, maar met een frisse 2015-twist: dát is wat mensen willen”, aldus smaakexpert Patrick Nijs. Deze
trend inspireerde chef Viki Geunes dan ook om tien verrassend moderne bier&kaas-creaties te maken, van
brunch tot aperitief.
De monniken wisten het in het begin van de twaalfde eeuw al: bier en kaas is een match made in heaven. De rijke en
complexe smaak van deze bieren vormde dankzij het frisse, paletreinigende koolzuur een evenwichtige tegenpool
voor de romige vetheid van de kaas. Het werd dan ook een rotsvast huwelijk, dat de eeuwen doorstond.
Want ook nu is een fris biertje zonder wat lekkere kaasblokjes erbij
haast ondenkbaar. “En de traditie is zelfs populairder dan ooit”,
merkt Patrick Nijs, onafhankelijke smaakexpert en biersommelier.
“Er is tegenwoordig meer aandacht voor vakmanschap en kwaliteit.
Mensen stellen zich de vraag: vanwaar komt mijn product, wie
heeft het gemaakt en hoe natuurlijk/ambachtelijk is het? Ze grijpen
terug naar combinaties, geuren en smaken uit hun jeugd die een
bepaalde nostalgie oproepen. Zo komen ze automatisch uit bij
producten die al jaren op dezelfde manier gemaakt worden en nog
steeds exact hetzelfde smaken en ruiken. Kaas en bier is zo’n oerVlaamse combinatie van vakmanschap en eigen streekproducten
die – zeer terecht – terug in de schijnwerpers komt.”
Patrick Nijs

Automatische match van traditie en smaak

Deze massale herontdekking van de kaas-biercombinatie inspireerde Patrick Nijs dan ook om samen met chef Viki
Geunes op zoek te gaan naar tien smaakvolle, hedendaagse combo’s met dé twee meest authentieke producten:
Noord-Hollandse Gouda met het kwaliteitskeurmerk het Rode Zegel en bieren van PALM Belgian Craft Brewers.
“We kwamen haast automatisch bij deze producten uit. Twee smaakmakers met dezelfde waarden en tradities. Dat
vonden we belangrijk.”
“Noord-Hollandse Gouda met het Rode Zegel is bovendien dé bekendste kaas die iedereen lust. Ook qua smaak
was het helemaal wat we zochten. Want het is de enige kaas met die typische subtiele ziltigheid, afkomstig van het
gras op een bodem die nog heel recent door zeewater overspoeld was. Deze zoute toets werkt smaakversterkend,
perfect bij een complex, fris bier. Dat vonden we in het assortiment van de verschillende brouwerijen die PALM
overkoepelt. Bieren zoals bijvoorbeeld de RODENBACH Grand Cru zijn langer gerijpt – 2 jaar op eikenhouten
foeders – en bevatten zachte zuren die door het zout naar een hoger niveau getild worden. Bovendien bevatten
veel van deze bieren ook extra hop – zoals bijvoorbeeld de PALM Hop Select – wat hen een frisser contrast geeft
tegenover de romige kaas.”

Verrassende combo’s

Hoewel kaas en bier al eeuwenlang een bekende combinatie
is, wil dat niet zeggen dat het niet meer kan verrassen. Als je
verschillende kazen aan verschillende biersoorten koppelt, kan je
eindeloos veel nieuwe smaken ontdekken. En dat is ook net wat
chef Viki Geunes gedaan heeft. “Ik ben altijd al gepassioneerd
geweest door het gebruik van bier in de gastronomie én door het
moderniseren van traditionele combinaties. Een nieuw concept
bedenken voor kaas & bier vond ik dus een geweldige uitdaging als
chef. De Belg kent op dit moment amper 10% van de mogelijkheden
met deze supercombo. We genieten allemaal wel van kaasblokjes
bij ons biertje op café of restaurant, maar er zijn zoveel meer
genietmomenten waarbij deze combinatie perfect is. Zelfs voor
brunch, lunch, een tapasmaaltijd... Deze mogelijkheden laat ik met
mijn nieuwe creaties dan ook zien.”

Viki Geunes

Wist je dat…
-

-

-

Hoe meer hop een bier bevat, hoe frisser en dorstlessender het smaakt en hoe beter het je palet reinigt? De
PALM Hop Select wordt een derde maal gehopt met hop uit de eigen hoptuin van de brouwerij. Dergelijke
bieren doorbreken dan ook perfect de vetheid en romigheid van jonge kazen.
Noord-Hollandse Gouda met het kwaliteitskeurmerk het Rode Zegel de enige kaas is met een echt natuurlijke,
subtiele ziltigheid? Dit komt doordat de plaats waarop de koeien – die de melk geven – grazen, nog vrij recent
door zeewater is overspoeld.
Het vooral het koolzuur is in bier dat de combinatie met kaas zo interessant maakt? Het prikkelt je tong extra en
versmelt de smaken beter. Hergisting op fles biedt het bier een extra fijne pareling en een langere bewaartijd.

Volgende kazen uit het assortiment van Noord-Hollandse Gouda met het Rode Zegel
werden gecombineerd met volgende bieren van PALM Belgian Craft Brewers:
Noord-Hollandse Gouda met het Rode Zegel
-

-

Jong: deze kaas heeft een klein zoetje en is heerlijk smeuïg
en romig van smaak.
Belegen: een lekker gerijpte, zoetige kaassmaak. De
consistentie is heerlijk romig en smeuïg.
Oud: stevig én vol, waarbij kleine rijpingskristallen voor een
extra smaakbeleving zorgen. Deze kaas wordt op smaak gerijpt,
waardoor hij een uitgesproken hartig en complex karakter
krijgt.
Overjarig: robuust van smaak. Kleine rijpingskristallen zorgen
voor een extra smaakbeleving. Deze kaas wordt 12 maanden
op smaak gerijpt, waardoor hij zijn robuuste en volle karakter
krijgt.

PALM Belgian Craft Brewers
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PALM Hop Select is een hogegistingsbier, fruitig en bitterzacht
door het gebruik van eigen geteelde hop in de derde hopfase.
De hergisting op fles geeft het bier extra pareling.
CORNET is een zwaar blond Belgisch bier met een eiktoets
dat de balans houdt tussen de fruitigheid van de gist en de
vanillezoetheid van het hout.
BRUGGE Tripel is het van oudsher Brugse stadsbier dat verrijkt
wordt met het historische kruidenmengsel ‘gruut’. Het bier
heeft een bittere, rijke en romige smaak.
RODENBACH Grand Cru is een blend van 2/3e bier dat 24
maanden op eiken foeders heeft gerijpt en 1/3e jong bier, het is
complex van smaak, met veel hout en esters, vineus en met een
zeer lange afdronk zoals een grand-cruwijn.
RODENBACH Caractère Rouge is vineus met een zeer complexe,
fruitige neus van framboos, veenbes en kriek in combinatie met
toetsen van hout en karamel. De ondertoon bevat het aroma
van viooltjes, leder en lichte tabak.
RODENBACH Vintage is 100% oud belegen bier van 24 maanden
afkomstig van 1 welbepaalde foeder. Zijn smaak is complex,
rond, intens en verfrissend. Kenmerkend is de appelzurige
fruitigheid in combinatie met karamel, wilde honing en eik met
een toets van vanille, kers en zoethout.

Het assortiment Noord-Hollandse Gouda met het Rode Zegel telt zes varianten: Jong, Jong belegen, Belegen, Extra
belegen, Oud en Overjarig.
PALM Belgian Craft Brewers focust op ambachtelijke, authentieke bieren en het bredere, historische verhaal achter
het product. Met de brouwerijen Palm, De Hoorn, Rodenbach, De Gouden Boom en Boon is ze de enige brouwerij die
de vier authentieke gistingswijzen hanteert.
Noord-Hollandse Gouda met het kwaliteitskeurmerk het Rode Zegel en de bieren van PALM Belgian Craft Brewers
zijn verkrijgbaar in de supermarkt of bij de zelfstandige winkel.

ACHTERGRONDINFORMATIE
Over Noord-Hollandse Gouda: de enige echte, mét het Rode Zegel

Elke Noord-Hollandse Gouda wordt in de provincie Noord-Holland bereid met de grootste zorg door echte
Nederlandse kaasmakers. Dit gebeurt op traditionele wijze, volgens het authentieke recept, waarbij de kaas
natuurlijk rijpt op houten planken. De oorsprong, smaak en kwaliteit maken deze kaas een romige premium
met een volle smaak. Zo uniek dat de kaas het Europese kwaliteitskeurmerk Beschermde Oorsprongsbenaming
kreeg toegewezen. Hierdoor hoort de kaas thuis in het rijtje van beschermde producten van topkwaliteit met
historisch cachet, zoals Prosciutto di Parma en Champagne. In de winkel kan je de Gouda steeds herkennen aan
het kwaliteitskeurmerk het Rode Zegel met de Alkmaarder kaasdragers. Het Rode zegel garandeert dat de kaas op
een erkende en gecontroleerde wijze werd gemaakt met 100% weidemelk in Noord-Holland.
De romige melk waarmee de kaas wordt gemaakt, is afkomstig van zwartbonte Holstein-koeien die grazen op de
Noord-Hollandse polders. Doordat dit kleigebied vroeger zee was, groeit er op de zilte bodem mals en vers gras. De
koeien grazen minstens 120 dagen per jaar en minimaal 6 uur per dag op deze weiden in de frisse zeelucht. Dit geeft
een smaak die men door de eeuwen heen vaak geprobeerd heeft te imiteren, zonder succes. Zo smaakt de kaas rijk
en vol, licht zoet en heeft hij een smeuïge textuur, zeker naarmate die ouder wordt. De kaas vind je dan ook in zes
verschillende variëteiten: Jong, Jong belegen, Belegen, Extra belegen, Oud en Overjarig.
Noord-Hollandse Gouda is een 48+ kaas in verschillende leeftijden van jong tot overjarig. Elke kaas wordt met
de grootste zorg gemaakt volgens eeuwenoude methodes en krijgt vervolgens het enige echte Rode Zegel. Dit
staat garant voor topkwaliteit en traditie. Alleen kaas van een Noord-Hollandse kaasmaker, gemaakt met NoordHollandse weidemelk van plaatselijke koeien, mag het Rode Zegel dragen. De Beschermde Oorsprongsbenaming
of l’Appellation d’Origine Protégée garandeert dat de kaas uniek is in de wereld. Als u kaas koopt, let dan op het
Rode Zegel: hét kwaliteitszegel voor echte Noord-Hollandse Gouda.

Over bier brouwen, PALM Belgian Craft Brewers

De Belgische onafhankelijke brouwerijgroep van de familie Toye, PALM Belgian Craft Brewers, heeft een gezamenlijke
productiecapaciteit van 1 Mio hl en een geconsolideerde omzet van 55 Mio euro. De brouwerij bekleedt een unieke
positie in het bierlandschap, zij is de enige brouwerijgroep ter wereld die Belgische authentieke bieren brouwt
volgens de vier aloude gistingswijzen: hoge, gemengde, spontane en lage gisting en dit in vier gespecialiseerde
historische sites in België:
Brouwerij PALM in Steenhuffel: 				
90% hoge gisting / 10% lage gisting
Brouwerij RODENBACH in Roeselare: 			
100% gemengde gisting
Brouwerij BOON in Lembeek (50/50 joint venture):		
100% spontane gisting
Brouwerij DE HOORN in Steenhuffel:			
100% hoge gisting
Zij is in oorsprong brouwer van Brabantse hogegistingsbieren onder het merk PALM (PALM, Dobbel PALM, PALM
Hop Select, PALM Royale, PALM N.A en PALM Sauvin) en is daarmee, in het segment van de amberbieren, ruim
marktleider in de Benelux.
Uit haar bewogenheid voor het Belgisch bierpatrimonium verwierf ze in 1998 de brouwerij RODENBACH,
bekend voor haar ‘Vlaamse Rood Bruine’ bieren van gemengde gisting (RODENBACH, RODENBACH Grand Cru,
RODENBACH Vintage, RODENBACH Caractère Rouge en RODENBACH Rosso) en haar unieke foederzalen, waar de
bieren gedurende twee jaar rijpen op eiken vaten.

De overname van Brouwerij DE GOUDEN BOOM in Brugge in 2001 verruimde het aanbod hogegistingsbieren in het
segment van de degustatiebieren met BRUGGE Tripel en de abdijbieren van STEENBRUGGE (Wit/Blanche - Dubbel
Bruin – Blond - Abdijbock en Tripel).
Vanuit de passie om verder te innoveren werd in 2014 Brouwerij DE HOORN ge-herinstalleerd en werden vier
ingrediëntenmeesters aangesteld; deze meesters specialiseren zich in het gebruik van kruiden, hop, fruit en
hout in bier, ze bouwen hun historische en wetenschappelijke kennis en inzichten uit en passen deze toe in de
productontwikkeling van de brouwerijen. Vanuit Brouwerij DE HOORN werden in 2014 de bieren CORNET en
ARTHUR’S LEGACY gelanceerd.
De 50/50 joint venture in 1989 met de geuzebrouwer Frank BOON beschouwt ze als een cultuurproject voor het
behoud van de onvervalste traditionele geuzelambiek van spontane gisting met langdurige rijping op eiken vaten
en hun dito fruitversies.
Tot voor kort heeft PALM Belgian Craft Brewers haar export volledig gefocust op Nederland waar PALM, samen met
de PALM-submerken, het meest verkochte speciaal bier is. Export buiten BENELUX is de nieuwe groeirichting. Het
rijke portfolio van PALM Belgian Craft Brewers, gebaseerd op unieke Belgische traditie, innovatie en knowhow, is
de troef voor verdere groei in alle markten.
De missie van PALM Belgian Craft Brewers: Passie voor Belgische Rasbieren
Als familiale Belgische ambachtelijke brouwers bouwt PALM Belgian Craft Brewers aan een duurzame relatie
met de consument die op zoek is naar unieke smaak- en merkbeleving van Authentieke Rasbieren, met passie
gebrouwen in historische brouwerijsites die gespecialiseerd zijn in één van de vier traditionele gistingswijzen.
De brouwerij werd op 8 november 2007 door ‘Het Instituut voor het Familiebedrijf’ bekroond als ‘hét professioneel
geleid familiebedrijf 2007’ en kreeg op 12 oktober 2011, naar aanleiding van de Trends Business Tour 2011, de
‘Award voor Duurzaam Ondernemen’.
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