
 

Copyright 2010, Mycelium gcv – http://www.mycelium.be - connect@mycelium.be 
 

1 

 
 
Van oranje tot rood 
 
... een sensuele onderdompeling in de wereld van rocou en linens 
 
 
 
Wat beweegt mensen om eind november het grillige en ijzige herfstweer te 
trotseren voor een rit naar het Franse departement Haute-Marne doorheen de 
Champagne-Ardenne, en daarna de tocht verder te zetten naar het departement 
Côte-d’Or, meer bepaald de Morvan, het granieten hart van de Bourgogne? 
Niets minder dan passie. 
Passie voor eerlijke en authentieke kaas drijft ons voor een tweedaagse excursie 
naar het hart van het gebeuren, de werkvloer, waar bedreven ambachtslui 
zorgen voor het rijke geur- en smaakpalet van twee uitmuntende AOC-kazen met 
gewassen korst: de Langres en de Epoisses. 
Meer dan gretig laten we ons onder deskundige begeleiding meedrijven in een 
wereld vol essentie, gedragen door drie wezenlijke pijlers: le terroir, l’ histoire et 
le savoir(-faire). 
Begeesterd in hart en zinnen keren we huiswaarts en genieten onderweg van de 
sensuele nasmaak.  
Het laatste mag u niet vreemd in de oren klinken, want ‘the red mould cheese is 
not exactly an aphrodisiac but it tends to make women more tender and men 
more likely’.(1) 
 
 
Langres: une forme unique, un goût authentique 
 
De eerste vermeldingen over de Langres-kaas gaan terug tot de veertiende 
eeuw: ‘Op het plateau van de Langres en het platteland van de Haute-Marne 
wordt door boerenvrouwen een smaakvolle kaas geproduceerd’. 
Wat hierbij opvalt, is dat die kaasproductie niet het gevolg was van een door 
monniken doorgegeven traditie, in tegenstelling tot andere contreien. 
Met eenvoudige middelen werd de Langres eeuw na eeuw op kleine boerderijen 
buiten in manden(2) gedroogd en in kelders gerijpt in stenen potten. 
Voorbijtrekkende handelaars namen de kaas mee en zo werd de Langres van 
Parijs tot Genève een gegeerd product. 
Wie had toen kunnen denken dat deze boerderijkaas door abrupte 
veranderingen in de landbouw op het eind van de negentiende eeuw en nieuwe 
economische ontwikkelingen bij het begin van de Eerste Wereldoorlog ‘bijna’ 
volledig zou teloorgaan? 
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In de absolute bloeiperiode van de Langres fermier in 1872 waren er alleen al in 
het kanton Langres 340 boerderijen actief in de kaasproductie. Vandaag rest er 
nog één of twee. 
Van in de zeventiende eeuw fungeerde de streek reeds als een uitgestrekt en 
vruchtbaar graangebied, maar de tarwecrisis in 1880 zorgde voor een snelle en 
diepgaande hervorming van de landbouw. 
De boeren schakelden massaal over van graan- naar melkproductie. 
De gronden, weinig doorlaatbaar en rijk aan kalium en fosforhoudende zuren, 
bleken immers grasland op te leveren met hoge voedingswaarde. 
De melkkoeien die vroeger slechts de onbewerkbare en hoger gelegen stroken 
toegewezen kregen, konden hun ogen niet geloven. 
Aangetrokken door de nieuwe melkplas installeerden zich vanaf 1886 talrijke 
Zwitserse kaasmakers in de streek die, hoe kan het ook anders, stantepede 
zorgden voor bergen Emmental en Gruyère. 
Het lokale koeienras, dat zich na eeuwen fokkerij uitstekend leende voor een 
kaasproductie met hoog rendement, raakte door een typhusepidemie sterk 
uitgedund en de import van productievere melkrassen uit Zwitserland zorgde 
voor de finale doodsteek. 
Of dit alles nog niet genoeg was, liet een aantal jaren later de Eerste 
Wereldoorlog de vrouwen jaren alleen achter met het boerderijwerk. De 
economische ontwikkelingen na de oorlogsjaren, met de opkomst van de 
melkwagen en de werkverschaffing op melkerijen, zorgde in de jaren veertig 
uiteindelijk voor het verdwijnen van de Langres fermier in de handel. 
Wie kan het de boeren kwalijk nemen dat zij kozen voor bevrijding in tijd en de 
zekerheid van melkverkoop? 
De coöperatieve melkerijen die ondertussen werden opgestart, verwerkten de 
melk tot Gruyère en Emmental. Kleine kaasmakerijen produceerden Camenbert 
en Coulommiers. 
Dat er uiteindelijk rond 1950 in de plaatselijke kaasmakerijen een productie van 
Langres laitier ontstond, is te wijten aan de gevolgen van de marktcrisis die de 
Emmental trof in 1930. 
Kaasmakerij Schertenleib, gevestigd in Saulxures, gaf in 1952 als eerste een 
nieuw elan aan de Langres en is nu vijfenvijftig jaar later niet enkel het 
boegbeeld, maar ook de grootste producent van wat we de ‘nieuwe’ Langres 
kunnen noemen. 
Nieuw? In 1960 doet de kleurstof ‘rocou’(3) haar intrede in de kaasproductie. Dat 
is een hulpmiddel dat toelaat de rijpingstijd van de Langres drastisch in te korten, 
wat onherroepelijk leidt tot een nieuw soort Langres. 
De productie bereikt in 1980 tweehonderd ton, gerealiseerd door drie 
producenten en in 1991 krijgt de Langres het AOC-keurmerk(4). 
Meer recent vervoegt la ‘Ferme de Baraques’ in Genevrières de gelederen met 
een Langres fermier uit rauwe melk onder de merknaam ‘Remillet’. 
De productie van de Langres situeert zich vandaag rond de vierhonderd ton.  
Al bij al een kleine productie, waarvan een twintig ton bestemd is voor de export. 
 



 

Copyright 2010, Mycelium gcv – http://www.mycelium.be - connect@mycelium.be 
 

3 

Waar kunnen wij ons beter in de geschiedenis en productie van de Langres 
wentelen dan bij Kaasmakerij Schertenleib en la Ferme de Baraques? 
 
 
 
 
Fromagerie R. Schertenleib, Langres laitier 
 

 
 
Als je vanaf de straat de voorkant van La Fromagerie Schertenleib voor ogen 
krijgt, word je niet meteen vrolijker. Vijfenvijftig jaar lang heeft de tand des tijds 
hier duidelijk ongestoord haar gangetje kunnen gaan. Maar ach, hetzelfde 
kunnen we zeggen over het stadje Bourbonne-Les-Bains en alle dorpen die we 
achter ons lieten. Frankrijk heeft veel van haar grandeur verloren. 
Het grappige maar tevens trieste relaas over onze maaltijd en overnachting in 
een plaatselijk Hôtel-Restaurant zou hier als bewijsvoering kunnen dienen, maar 
dat zou ons te ver leiden.  
Aan hartelijkheid geen gebrek als de actieve zestigplusser, Mr. Schertenleib 
himself, ons ontvangt.  
Zoals het hoort, loodst hij ons naar de ruimte waar het productieproces start: de 
melkontvangst. Daar begint de uiteenzetting. 
De rauwe gekoelde volle melk wordt bij ontvangst gethermiseerd(5) tot 68°C, 
daarna direct afgekoeld tot 12° C en verpompt naar rijpingstanks. 
In die tanks worden melkzuurbacteriën aan de melk toegevoegd die vijftien uur 
de tijd krijgen om te zorgen voor een gecontroleerde verzuring van de melk. Ook 
gisten (Geotrichum candidum) worden in de melk gemengd. Hun rol en werking 
wordt pas duidelijk bij het begin van het rijpingsproces. Hetzelfde geldt in een 
latere rijpingsfaze voor de roodbacterie Brévibacterium linens(6). 
Nieuw voor ons was het gebruik van een anti-listeriaferment tijdens de 
voorrijping. We vernemen dat uit onderzoeken is gebleken dat er een bepaald 
micro-organisme op de korst van de Munster fermier vertoeft dat die kaas 
vrijwaart van listeria(7). In laboratoria heeft men dit organisme kunnen isoleren 
en ondertussen als gevriesdroogde cultuur kunnen aanbieden aan producenten 
van listeriagevoelige kazen. De samenwerking tussen natuur en moderne 
technieken ‘kan’ gelukkig ook tot schitterende resultaten leiden. 
Na die noodzakelijke voorrijping van de melk tot de vereiste zuurheidsgraad of 
pH(8), typerend voor pâte molle kazen(9), kan de melk worden gestremd in lage 
vierkante roestvrijstalen bakken met een inhoud van een veertigtal liter. De totale 
stremtijd neemt drieënhalf tot vier uur in beslag.         
Door een eenvoudig maar ingenieus systeem wordt de bakinhoud met de nog 
tere en zachte wrongel(kaasmassa) met één beweging in de typische Langres- 
kaasvormen geledigd.  
De kaasvormen zijn cilindrisch, maar lopen traditioneel conisch (breder 
bovenaan dan onderaan) en zijn onderling in een blok van zesendertig stuks met 
elkaar verbonden. Vandaar de naam bloc-moule. Dit vergemakkelijkt het vullen 
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en draaien van de kaasvormen. De totale inhoud van één bak kaaswrongel 
(inclusief kaaswei) verdwijnt dus ‘zonder enige bewerking’ in één bloc-moule. Dat 
is een vereiste volgens het lastenboek van het AOC, waarop het Syndicat 
Interprofessionnel du Fromage de Langres scherp toeziet. Het gebruik van één 
kaasbak per bloc-moule garandeert in de praktijk dat elke kaas op het eind van 
de rijping het vereiste stuksgewicht vertoont, namelijk minimaal honderdtachtig 
gram (voor de kleine Langres).  
De kaasvormen worden vrij snel na het vullen ‘éénmaal en slechts éénmaal’ 
gedraaid. 
Hier verschuilt zich deels de oplossing van de vraag hoe het putje (cuvette, 
fontaine, creuse) in de Langres ontstaat. 
De Langres die zo snel mogelijk de zure kaaswei moet zien kwijt te raken, lekt uit 
in een ruimte bij 25 à 29° C. De conische kaasvorm doet bovenaan de 
kaasmassa vastkleven terwijl in het midden van de vorm het vocht van binnen 
naar buiten migreert. Het logische gevolg is dat de kaas bovenaan inzakt. In het 
Frans zegt men: ‘Le Langres se creuse’. De holte die spontaan tijdens het 
uitlekproces ontstaat, wordt verder geaccentueerd door de wasbeurten tijdens 
het rijpingsproces en geeft de Langres uiteindelijk zijn herkenbare en unieke 
vorm. 
Het totale uitlekproces neemt vierentwintig uur in beslag. Daarna gaan de kazen 
uit de vormen en worden ze gezouten met droog zout.  
Bij Schertenleib gebeurt dit met een zoutmachine, op de boerderij blijft het 
handwerk.  
Vooraleer de kazen naar de rijpingskamer verhuizen, moeten ze voldoende zijn 
opgedroogd, maar niet uitgedroogd. Dit proces wordt in twee dagen voltrokken in 
een ruimte met aangepaste climatisatie, en is uiterst belangrijk om een normale 
rijping te veroorzaken en een nabesmetting met listeria te voorkomen.  
Het rijpingsproces dat daarna volgt, kent twee stappen. 
De eerste is de ‘rocou’-fase waarbij de kazen éénmalig gedrenkt worden in een 
rocou-oplossing. De kazen kleuren felrood en de rocou gaat nu snel de kaaskorst 
ontzuren. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om de gisten die aan de melk 
werden toegevoegd tot ontwikkeling te brengen. Deze fase speelt zich af in een 
ruimte van 13° C en 92% luchtvochtigheid. De gisten zullen de kaaskorst 
voorbereiden voor de roodbacterie. 
De tweede fase is de ‘linens’-fase die zich afspeelt bij ongeveer dezelfde 
temperatuur, maar bij een iets vochtigere omgeving (95%). De kazen worden 
hier twee tot drie keer afgewreven/gewassen (frottage) met licht gezouten, lauw 
water. Het wassen van de korst is essentieel om de linensbacterie te activeren. 
De roodbacterie heeft niet alleen de juiste voedingsbodem, maar ook veel vocht 
nodig om de korst te beschermen en een rijk geur- en smaakpalet tot stand te 
brengen.  
Het wassen gebeurt bij Schertenleib voor de kleine kazen met een machine die 
uitgerust is met zachte borstels waar de kazen via een bandsysteem tussen 
worden geleid en daarna weer afgevoerd.  
De grote Langres ondergaan de wasbeurt met de hand.  
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Voor sommige klanten wordt op het eind van de rijping in het kaasputje 
Champagne, Mare de Bourgogne of Chablis gegoten. De alcohol verspreidt zich 
na enige dagen in de kaas en levert een specifiek smaakpatroon op. 
Volgens het lastenboek mag de kleine Langres na minimaal vijftien rijpingsdagen 
worden verkocht, de grote Langres van achthonderd gram na éénentwintig 
dagen. 
Afhankelijk van de klant verkoopt Schertenleib de kleine Langres tussen de drie 
en vier weken. 
Een heel verschil met de oude werkwijze op de boerderij waar de Langres 
minimaal twee maanden diende te rijpen. Het moet echter gezegd dat de 
Langres toen ‘volledig’ rijp werd geconsumeerd, namelijk mals tot in de kern.  
 
 
La Ferme de Baraques, Langres fermier 
 
 
Hoog tijd voor ons bezoek aan la Ferme de Baraques in Genevrières waar men 
ongeduldig op onze komst wacht. De boerderijgebouwen bevinden zich aan de 
ene kant van de weg, de nieuwe kaasmakerij aan de overkant. 
Duizend vierkante meter volledig uitgerust volgens de strenge Europese 
Verordeningen en HACCP(10) eisen en voorzien van professioneel 
kaasmateriaal. 
De boerderij wordt gerund door twee broers, waarvan er één ook de 
administratie en kaasverkoop voor zijn rekening neemt. De derde treedt op als 
kaasmaker, bijgestaan door drie personeelsleden. 
Een investering van één miljoen driehonderdvijftigduizend euro. Hallo? 
Voor de kaasmaker komen we duidelijk ongelegen. Hij lijkt heel onzeker en 
ongerust. De gestremde ‘rauwe’ melk wil niet verder aanzuren zoals het hoort, 
waardoor hij moet wachten met het uitscheppen in vormen. Hij hoopt dat het nog 
goed komt. Eigenlijk weet hij niet wat er aan de hand is. Sluimerende 
mastitits(11) bij de koeien? Dat zullen zijn broers ten stelligste ontkennen, vrezen 
we. Ook hun labokamertje, keurig uitgerust met allerlei meettoestellen, kan hier 
geen soelaas bieden. Kennis en ervaring zit niet in apparaten, zou Schertenleib 
denken. 
Tijdens de rondleiding merken we ook de onervarenheid van de medewerkers, 
niettegenstaande de nieuwe kaasmakerij reeds anderhalf jaar in gebruik is. 
Het volume kaas in de rijpingscellen bevestigt ons vermoeden, deze kaasmakerij 
draait hooguit op 40% van haar capaciteit. Hoe redden ze het? 
We vernemen dat ze hun marktaandeel trachten te verhogen door de sterk 
gestegen melkprijs ‘niet’ te verrekenen in hun kaasprijzen, in tegenstelling tot de 
rest van de markt. Is dat een blijk van gezond boerenverstand of staat het water 
hen aan de lippen? 
Voor ons voelt heel het gebeuren wat koud en kil aan, als een huis zonder ziel, 
maar één ding moeten we toegeven: de kaas smaakt zoals het hoort. 
Het Langres-verhaal loopt hier ten einde, maar tijdens de rit naar de Morvan, op 
weg naar de Epoisses, laten we enkele bedenkingen de vrije loop. 
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De verwantschap tussen de ‘oude’ Langres en de Brussele ‘schepkeis’ en 
‘hettekeis’ is meer dan opmerkelijk. De verwerking op de boerderij, de 
productiewijze, het droogproces in open lucht, de lange rijpingstijd en een vrij 
gelijklopende historiek vormen meer dan toevallige raakpunten. 
Toch is er één groot verschil en dat stelt zich in hun totaal verschillend 
toekomstperspectief. De Langres heeft zich weten aan te passen aan 
veranderde maatschappelijke ontwikkelingen en een gewijzigd 
comsumptiepatroon. De toekomst van de Langres is zeker niet bedreigd, 
integendeel. De Brusselse keis daarentegen zal dit jaar een roemloos einde 
kennen als de enige nog overblijvende producent, Kaasmakerij Vander Gucht in 
Sint-Pieters-Leeuw, de deuren sluit met bereidwillige medewerking van het 
FAVV(12), de ijverigste leerling van de Europese klas(seambtenarij).  
In de ogen van de ambtenarij voldoet de traditionele droog- en 
rijpingsinfrastructuur niet meer aan de nu geldende hygiënenormen.  
Ambtenaren worden hysterisch als ze dingen zien die ‘werken’. Weg met al dat 
hout en gemetselde kelders die kunnen ademen! In Frankrijk eert men echte 
streekproducten en loopt men er trots mee te pronken. In België geeft men 
hopen geld aan ’t SMAK, maar aan een ‘a’ extra gaat men achteloos voorbij. 
De geschiedenis en de productie van de Brusselse keis is meer dan een verhaal 
waard. Voor de meesten onder ons is het een ongekend (en onbemind) stukje 
cultuur. 
Dat de Brusselse keis traditioneel op de boerderij uit afgeroomde melk werd 
vervaardigd, heeft alles te maken met de Belgische zuivelcultuur (of het gebrek 
eraan). België heeft zich in het verleden nooit als kaasland geprofileerd, maar 
wel als melk-, room- en boterland. In de Brusselse regio hadden de boeren 
echter het gezond verstand hun afgeroomde melk niet aan de kalveren te 
voeren, maar die via kaas ten gelde te maken. Daarbij hanteerden ze dezelfde 
eenvoudige hulpmiddelen en handelswijze die we leerden kennen bij de 
traditionele Langres.  
De Brusselse keiskoppen organiseerden zich zelfs in de jaren dertig tot een 
coöperatief met meer dan dertig leden. Het keiskot in Halle is daar getuige van. 
De boeren brachten hun gepolde(13) kazen naar het keiskot waar ze verder 
gemeenschappelijk werden geaffineerd en gecommercialiseerd.  
Het moet gezegd dat deze (weliswaar vetarme) Brusselse kazen met hun hoog 
zoutgehalte zich niet tijdig aan het veranderde consumptiepatroon hebben 
aangepast. Dat deed de Langres bewust of onbewust wel. 
Als de productie van Brusselse kaas stopt, rest er ons nog slechts één 
traditionele kaas in België, namelijk de Hervekaas. 
Maar zelfs de Herve, die het Europees PDO-label(14) toegewezen kreeg en als 
enige Belgische kaas de benaming ‘Slow Cheese’(15) mag dragen, wordt 
vandaag nog slechts door één Herve fermier (uit rauwe melk) en een drietal 
laitiers geproduceerd. Jammer, want deze authentieke roodschimmelkaas 
verdient echt meer aandacht.  
Maar laat ons terugkeren naar de Langres, waarvan de geschiedenis ons, 
moderne zielen, wijst op een schijnbare tegenstrijdigheid. Ooit een kaas van het 
huishouden, gedragen door de intuïtie en volharding van boerenvrouwen, 
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evolueerde de Langres tot een melkerijkaas waar mannelijke rationaliteit het voor 
het zeggen kreeg. 
Toch veranderde deze kaas met een oorspronkelijk mannelijk karakter, hevig in 
kleur en sterk van smaak, tot een product dat vandaag veel zachter, veel 
vrouwelijker is geworden. Met gezond boerenverstand heeft de Langres de 
moderne tijden weten te overleven, evenwicht gezocht en het gevonden. 
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L’Epoisses, roi des fromages 
 
 
Het waren Cisterciënsers (16) die in het begin van de zestiende eeuw aan de 
oorsprong lagen van de Epoisses. 
Toen ze tweehonderd jaar later het dorpje Epoisse verlieten, gaven ze hun 
kennis en receptuur door aan de plaatselijke boerenbevolking. 
De originele fabricagewijze werd door de eeuwen heen nooit bijgestuurd, maar 
integendeel steeds nauwgezet gerespecteerd. 
De Fransen kennende zou het wel iets te maken kunnen hebben met de 
historische uitlating van de beroemde gastronoom Jean-Anthelme Brillat-Savarin 
rond 1820: A l’Epoisses, roi des fromages, qui trône dans toutes les métairies de 
l’ Auxois. 
Of op z’n Frans gezegd: al wat (goed) werkt, moet je gerust laten ... 
De zone waarin de Epoisses mag geproduceerd worden, situeert zich dus daar 
waar haar wieg heeft gestaan, de Auxois. Dit gebied strekt zich uit over een groot 
deel van het westen van de Côte d’Or en vijf cantons van het departement 
Yvonne en Haute-Marne. Geografisch komt dit gebied overeen met de harde 
kalksteen- en mergelgronden van het Vroeg-Jura. Vruchtbare grond die 
hoogwaardige ruwvoedergewassen oplevert. Waren er rond 1900 nog een 
driehonderdtal hoeveproducenten, de opkomende industrialisatie, de 
veranderende landbouwmarkten, de vervanging van het lokale melkras 
Simmental française door het productievere Prim’Holstein en de twee 
wereldoorlogen brachten daar radicaal verandering in. Tegen 1954 was er in de 
hele streek geen Epoisses fermier meer te vinden. 
Een identiek verhaal kenmerkt ook de geschiedenis van de Langres fermier. 
In 1956 besluiten enkele landbouwers, met de familie Berthaut op kop, om de 
Epoisses terug leven in te blazen en zij doen hiervoor beroep op de oudere 
generatie die gelukkig nog kennis had van het fabricageproces. 
Snel krijgen anderen ook een roeping wanneer ze het gestadig succes merken 
van de voortrekkers. De productie neemt weer toe en uiteindelijk leidt dit alles tot 
een AOC erkenning voor de Epoisses in 1991. 
Vanaf dan gaat het snel. Is er in 1992 een productie van 360 ton, in 2006 is die 
bijna verdrievoudigd tot ruim 1000 ton, waarvan 10% gerealiseerd uit rauwe 
melk. 
Nochthans kreeg de Epoisses in 1999 een zware klap te verwerken door de 
listeriabesmetting bij één van de fabricanten, la Fromagerie de l' Armançon, die 
de dood veroorzaakte van twee consumenten. Het hoeft geen verdere uitleg dat 
de hele sector door dit incident zwaar werd getroffen. Die crisis deed vele 
fabricanten naar adem snakken. De regelgeving werd drastisch opgevoerd, 
maatregelen waar niet iedereen (financieel) aan kon beantwoorden. 
Volgens het Syndicat de Défense du fromage d’Epoisses resten er vandaag nog 
vier producenten: één fermier (Gaec des Marronniers) en drie laitiers (Berthaut – 
Germain – Gaugry). 
Zij verwerken samen ruim vijftien miljoen liter koemelk, afkomstig van 
zevenenvijftig gekwalificeerde en streng gecontroleerde melkveebedrijven. 
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De melkkoeien die deze plas melk leveren behoren uitsluitend tot de drie 
toegelaten rassen: Brune, Montbéliarde en Simmental française. 
Het is als consument nuttig stil te staan bij de kwaliteitsnormen waaraan zowel 
de melkveehouders als de kaasmakers zijn gehouden in het kader van het AOC- 
lastenboek, dat onder de strenge controle valt van het I.N.A.O. (Institut National 
des Appelations d’Origine). 
Uitbraken van besmettingen veroorzaakt door pathogene kiemen als listeria 
hebben, zoals het verleden heeft uitgewezen, zware gevolgen voor de hele 
Franse kaasmarkt en bijgevolg op de hele Franse economie.  
Melkleveranciers van Epoissesmelk moeten een strikt HACCP-plan volgen en 
worden hier tweejaarlijks op geauditeerd. Zij moeten zich niet enkel regelmatig 
bijscholen, maar ook de noodzakelijke kwaliteitsinvesteringen uitvoeren. 
De hen uitbetaalde melkprijs is rechtstreeks evenredig met de geleverde 
melkkwaliteit en ligt hoger dan de gangbare prijs. Voor het AOC moeten zij 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 

• De geleverde melk mag uitsluitend komen van de drie erkende 
melkrassen. 

• Het melkvee mag uitsluitend worden gevoederd met grondstoffen die 
afkomstig zijn uit het AOC-gebied. 

• Vanaf de lente vinden de koeien hun voedsel overwegend op het weiland. 
• De bemesting van de gronden wordt beperkt om het evenwicht in de 

bodem en de diversiteit van de natuurlijke flora in de weilanden te 
respecteren. 

Zoals gesteld, moeten ook de kaasmakerijen zich houden aan strikte regels. 
• Alleen melk van erkende melkveebedrijven, afkomstig uit het AOC-gebied 

mag worden verwerkt tot Epoisses.  
• De traditionele fabricagewijze moet worden gerespecteerd. 
• De praktijk van risico-analyse moet algemeen worden toegepast. 
• Complete en systematische controles worden uitgevoerd bij elke 

productiestap, vanaf melkontvangst tot expeditie van de kazen. Die 
controles worden vervolledigd door regelmatige degustaties van de kazen 
door een jury bestaande uit experten terzake. 

Maar laat ons als kritische consumenten dit toch maar eens ter plaatse gaan 
vergewissen. 
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Fromagerie Berthaut 
 
 
Op het dorpsplein van het vierhonderd inwoners tellende dorpje Epoisse situeert 
zich de ingang van Fromagerie Berthault. Deze kaasmakerij verschaft 
rechtsteeks een vijftigtal mensen werk. Berthault is niet voor niets marktleider in 
Epoisses. De kaasmakerij hanteert als BRC-gecertificeerd(17) bedrijf zeer strikte 
hygiënische normen. Ook bezoekers ontsnappen niet aan de preventieve 
maatregelen: het invullen van formulieren, het verplicht dragen van plastic kledij 
en het afleggen van juwelen, etc. 
We zien er niet uit, maar het is voor de goede zaak. 
De gesnorde commerciële directeur begeleidt ons door de productieruimten. 
Enthousiast en deskundig neemt hij alle tijd om ons het productieproces uit de 
doeken te doen. In de ruimte waar de kazen driemaal per week worden 
gewassen, mogen we geen foto’s nemen. Het prototype wasinstallatie dat zich 
daar bevindt, is bedrijfsgeheim. Dit systeem biedt optimale garanties dat het 
wassen van de kazen door de operatoren geen bacteriologische besmettingen 
veroorzaakt. Iedere operator weet welke twee kazen hij of zij van het rekje mag 
nemen. Iets anders raken de operatoren niet aan. De portie waswater die voor 
iedere kaas nodig is, wordt gedoseerd uit een automaat aangeboden, waarna de 
operator op een vrij identieke wijze de handen ontsmet. Tijdrovend, maar veilig. 
Het is duidelijk dat Berthaut zich noch kosten noch moeite bespaart om listeria 
en andere ongewenste micro-organismen ver buiten zijn infrastructuur te 
houden.  
Ook op het procesmatige vlak doet Fromagerie Berthaut er alles aan om de 
productieprocessen zo optimaal mogelijk te beheersen. Dit manifesteert zich 
voornamelijk in de droog- en rijpingslokalen, waar technologie wordt aangewend 
op basis van de know-how van de vliegtuigindustrie. Luchtbeheersing is een 
belangrijk element voor een ‘veilig’ en ‘rendabel’ productieproces: hou slechte 
kiemen buiten en poog zo weinig mogelijk kaasgewicht te verliezen tijdens de 
vereiste droging en rijping van de kazen.  
Fromagerie Berthaut is meer dan eens pionier in het aanwenden van moderne 
technieken. 
Enkele voorbeelden. Na het uitlekken, moeten de kazen een bijkomend 
droogproces ondergaan om zure kaaswei die zich nog in de kaas bevindt, te 
verwijderen. Dit vocht moet van in het midden van de kaas naar buiten kunnen 
migreren. Alleen door een koude luchtdroging kan dit gerealiseerd worden. Met 
een warme luchtdroging zou alleen de korst uitdrogen en het vocht grotendeels 
in de kaas blijven zitten. Door een vernuft systeem wordt de koude lucht met een 
gepast debiet en gepaste snelheid continu van de linker- naar de rechterzijwand 
heen en weer geblazen, tussen iedere laag kazen door. Iedere stapel kazen 
wordt gewogen vooraleer de droging aanvat en die weging wordt na twee dagen 
herhaald, het gemeten gewichtsverlies bepaalt of de stapel al of niet uit de 
droogruimte kan verwijderd worden.  
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De nieuwe kaasmakerij die begin volgend jaar volop in gebruik wordt genomen 
en die zich aan de buitenrand van het dorp bevindt, zal uitsluitend de productie 
van de AOC-kazen verzorgen. De rijping van die kazen blijft gebeuren in het 
oude complex. Die halve kilometer zal met aangepast vervoer overbrugd worden. 
Om te vermijden dat er in de rijpingszalen ‘vreemde’ lucht binnenkomt, afkomstig 
van het nieuwe complex of van de vrachtwagen, zullen alle kazen eerst een 
dubbel luchtsas moeten passeren. Niets wordt aan het toeval overgelaten.  
Het is begrijpelijk dat al die kosten zich vertalen in een hoger geprijsd product. 
Dit belet niet dat Fromagerie Berthaut een gemiddelde jaarlijkse groei kent van 
12%, een groei die voornamelijk uit export wordt gerealiseerd. Toch is de modern 
uitgeruste Berthaut helemaal niet te benauwd om werkzame hulpmiddeltjes uit 
grootmoeder’s tijd aan te wenden. Het is geweten dat de roodbacterie zich 
sterker ontwikkelt wanneer er in de ruimte ammoniakgassen vrijkomen. In die 
rijpingslokalen waar men bewust een snellere ontwikkeling van de roodbacterie 
wenst, merkt men kommen gevuld met zuivere ammoniak op de vloer. Simpel 
maar efficiënt. 
Mooi, maar laat ons nu even kijken hoed de productie van de Epoisses verloopt. 
Die productie wordt gekenmerkt door een melkzuurstremming. 
De Fransen noemen dit een kaas van het type “caillé lactique”(18). 
Epoisses is nog de enig resterende AOC-kaas uit koemelk met gewassen korst 
voortkomende uit een dergelijke stremming. Andere gewassen AOC-koekaas 
wordt voornamelijk getypeerd als “pâte molle”(18), uitzonderlijk “pâte dur“(18). 
De gepasteuriseerde melk wordt afgekoeld tot 30° C en verpompt naar 
rijpingstanks waar de melk gemengd wordt met zuurselbacteriën, Geotrichum 
gisten en linens bacteriën. Acht uur kan de melk nu voorrijpen, m.a.w. licht 
verzuren. Na dit proces wordt een kleine dosis stremsel toegevoegd waardoor de 
kaasmelk zestien uur later een gelachtige verdikte is geworden. De nog tere 
wrongel kan nu voorzichtig overgebracht worden in de bloc-moule kaasvormen. 
Oorspronkelijk gebeurde dit door het gebruik van een soeplepel, waarmee ieder 
kaasje individueel met wrongel werd gevuld, een proces dat men in vaktermen 
‘mouler à la louche’ noemt. In moderne kaasmakerijen heeft men die 
arbeidsintensieve praktijk vervangen door het gebruik van bloc-moules. Men kan 
zich dit het beste voorstellen als een blok van aan elkaar geklitte kaasvormen. 
Op de bloc-moule wordt een metalen verdeler (répartiteur) aangebracht, 
bestaande uit evenveel gaten als het aantal kaasvormen waaruit de blok bestaat. 
Daarin wordt de kaaswrongel dan voorzichtig via een uitgekiend kipsysteem 
aangebracht, de wrongel zakt in de onderliggende kaasvormen. Een vorm van 
automatisatie die de kaasstructuur maximaal intact laat. De wrongel in de 
kaasvormen moet daarna gedurende vierentwintig uur uitlekken. Tijdens dit 
proces worden de kazen tweemaal in de vorm gedraaid, zodat ze zowel aan de 
boven- als onderkant er even egaal en gesloten zullen uitzien. Na het uitlekken 
volgt het droog inzouten van de kaas. Via een eenvoudig apparaat wordt de 
bovenkant van de kazen van zout voorzien. Vier uur later passeert de onderkant 
voor een zoutbeurt. Het zout heeft een osmotisch(19) effect op de 
waterhuishouding van de kaas. Het zout dringt door in de kaas, wat als 
natuurlijke reactie de uittreding van ingesloten kaasvocht met zich meebrengt. 
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Het gecontroleerde droogproces van achtenveertig uur dat volgt op het inzouten, 
moet verzekeren dat de kaas voldoende (snel) vocht kan verliezen. Een 
melkzuurstremming levert immers een zeer vochtige, zure wrongel op. Dit vocht 
moet verdwijnen tijdens het drogen. Het ontzuren gebeurt door de werking van 
de gisten op de kaaskorst tijdens de eerste fase van de rijping, waarna de 
roodbacterie (linens) de ideale voedingsbodem aantreft om het goede werk 
gedurende minimaal vijf weken verder te zetten. 
De roodbacterie die zich enkel in een vochtig milieu kan ontwikkelen, wordt hier 
door drie wasbeurten per week toe aangemoedigd. 
Het specieke aan de wasfase van de Epoisses is dat het waswater progressief 
gedurende de rijpingsperiode wordt verrijkt met Marc de Bourgogne. 
Dit bezorgt de Epoisses zijn zeer getypeerd en uniek geur- en smaakpalet. 
Tijdens het rijpingsproces evolueert de kaaskorst van ivoor-oranje naar 
steenrood, een resultaat dat na ruim vijf weken wordt bereikt. 
Bij Berthaut wordt de  rijpingstijd naar zeven weken gebracht, wat alleen de 
smaak ten goede kan komen. 
Op het laatste ogenblik zien we enkele partijen kaas ingewreven met zuivere 
houtas. Die as, afkomstig van pizzeria-ovens die uitsluitend met hout stoken, zal 
de afgerijpte Epoisses verzachten en aromatiseren tot een uitzonderlijk product; 
een ware delicatesse voor echte  Bourgondiërs.  
De rondleiding wordt hier afgerond. We kleden ons om en verlaten sprakeloos 
Fromagerie Berthaut.  
Het duurt even voor we ontwaken uit een zalige roes van be-wondering. Ja, 
bewondering, maar ook respect en waardering voor de familie Berthaut die in de 
jaren vijftig, als klein melkveebedrijf, het voortouw nam om een door de Moderne 
TIjd doodgetrapt stuk cultuurtraditie nieuw leven in te blazen. Vijftig jaar 
volharding en kwaliteitszorg plaatste de Epoisses zonder tegenspraak terug op 
het hoogste schavot, als koning der kazen. Geen geld of opportunisme, maar 
gedrevenheid en visie lagen aan de wieg van de heropstanding van de Epoisses. 
Een visie die niet enkel Berthauts evolutie bepaalde van ambachtelijk bedrijf tot 
moderne kaasmakerij, waar traditie en techniek met elkaar in evenwicht komen, 
maar ook de absolute garantie vastlegde voor een verzekerde toekomst van de 
Epoisses.  
 
Epoisses, le roi des fromages, is een kaas die niet te imiteren valt. 
De sensualiteit die in dit goddelijk product vervat zit, komt zeemzoet in de taal 
der Bourgondiërs tenvolle tot haar recht. 
‘Sa croûte, de couleur ivoire orangé à rouge brique est légèrement ridée et 
brillante. Sa pâte est de couleur beige clair sur le pourtour et plus au moins 
blanche au coeur. Le nez est puissant, bouqueté, pénétrant, aux arômes de 
sous-bois.  
En bouche, la pâte est onctueuse, fondante, avec une partie légèrement friable. 
Son goût est subtil, fruité, franc et équilibré, jamais trop fort, et présente une 
délicate sensation de crémeux sous le palais.’ 
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In een tijd waarin bronwater in flessen duurder is geworden dan melk, rauwe 
melk nog amper rauwe melk is door de hoge hygiënenormen die aan 
melkveebedrijven worden gesteld en kleine traditionele kaasmakerijen hun 
toekomst dreigen te ontnemen, de gevolgen van de globalisering van de 
wereldhandel leiden tot kunstmatige tekorten en scheefgetrokken toestanden,  
heeftt passie en nostalgie ons geleid naar oases van authenticiteit. 
Het toenemend gebruik van industriële bulkprocessen en geavanceerde 
technieken als micro- en ultrafiltratie in de kaasproductie leiden weliswaar tot 
goedkope, maar ook tot levensloze, smaakloze eenheidskaas. Gelukkig is er nog 
hoop voor hen die het belang onderkennen van een gediversifieerd aanbod van 
eerlijke, volsmakende kazen voor onze gezondheid en welbehagen. 
 
‘Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les 
pays et de tous les jours ; il peut s'associer à tous les autres plaisirs, et reste le 
dernier jour nous consoler de leur perte.’(20) 
 
 
Giedo De Snijder  
21-12-2007 
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Voetnoten  
 
(1) Gewijzigde en vertaalde uitspraak van de grootste gastronoom die de wereld 
ooit heeft gekend, Brillat-Savarin (1755-1825), maar die het  oorspronkelijk over 
de truffel had. 
(2) De streek rond Langres is al eeuwen gekend voor zijn mandenvlechterij. 
De Langres werd vroeger op leggers gestapeld in langwerpige wissenmanden. 
Die manden hingen buiten in de tocht onder een afdak aan het plafond. De 
kazen konden zo, veilig tegen vliegen, drogen. Die manden noemt men in de 
streek  ‘les chasières’ of in het oud Frans ‘les chazères’. 
(3) Rocou is een struikvormige boom uit het tropisch deel van Zuid-Amerika die 
rode vruchten draagt, waarin zich rode pitten bevinden die na droging worden 
vermalen. Rocou bevat veel carotenen en wordt daarom als voedingskleurstof 
aangewend (Europese code E160b). Andere namen voor rocou zijn ‘annatto’ en 
orleaan’. 
(4) AOC, Appelation d’Origine Controlée, is een Europees toegekend label. 
(5) Thermisatie is het verwarmen van melk tussen de 50 en maximaal 70° C 
gedurende 20 tot 30 seconden. Men spreekt van pasteurisatie als die 
temperatuur wordt opgedreven boven de 70° C. 
(6) Brévibacterium linens, afgekort ‘linens’, is een roodbacterie die ervoor zorgt 
dat gewassen kazen een vettige en rode kleur krijgen waarbij penetrante 
(ammoniakale) geuren optreden. 
(7) Listeria is een pathogene kiem die in de grond voorkomt en vocht nodig heeft 
om zich te ontwikkelen. Gevaarlijk voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en 
verzwakte ouderlingen 
(8) pH duidt de zuurtegraad aan. Een pH 4 is sterk zuur, pH 7 is neutraal en pH 
10 is sterk alcalisch of basisch 
(9) Pâte molle. Wat typeert deze productiewijze en waar ligt het verschil met een 
caillé lactique? Zie voetnoot (18) 
 (10) HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points, is een 
hygiëneborging-methodiek die de voedselveiligheid van de producten waarborgt. 
(11) Mastitits is een uierontsteking bij melkvee. 
(12) FAVV is de Federale Dienst voor de Veligheid van de Voedselketen. 
(13) Het pollen van de kaas staat voor het kloppen van de uitgelekte 
kaaswrongel in de kaasvorm. 
(14) PDO, Protected Denomination of Origin, iis een nternationale benaming die 
staat voor het Franse AOC. 
 (15) Slow Cheese is een merknaam van de Slow Food Organisation, die 
toegekend wordt aan kazen die beantwoorden aan de filosofie van Slow Food. 
Slow Food is een non-profit, eco-gastronomisch, ledenactieve organisatie, die 
opgericht werd in 1989 met de bedoeling in te gaan tegen de fastfoodcultuur en 
levenswijze, het verdwijnen van lokale traditionele voedingsproducten en de 
verminderde interesse bij mensen rond wat ze eten, waar het eten vandaan 
komt, hoe het smaakt en hoe onze voedingskeuzes een effect hebben op de rest 
van de wereld.  
(16) Cisterciënsers is een monnikenorde waartoe ook de Trappisten behoren. 
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(17) BRC of BRC-standaard (British Retail Consortium) is een norm die werd 
vastgelegd onder de coördinatie van Britse retailers. BRC legt de nadruk op 
elementen van kwaliteitsmanagement binnen productie en procesbeheersing.  
De BRC-norm wordt momenteel als de meest algemene en omvattende norm 
beschouwd, niet alleen op de Engelse markt maar tevens binnen de 
Nederlandse en Belgische retail. 
(18) Caillé lactique, pâte molle en pâte dur. 
Een ‘caillé lactique’ is een kaas die overwegend tot stand is gekomen dankzij de 
werking van melkzuurbacteriën. Die bacteriën zetten het melksuiker in de melk 
om in melkzuur en veroorzaken met toevoeging van een kleine hoeveelheid 
stremsel het coaguleren van de melk tot kaas. Coaguleren dient men te verstaan 
als het neerslaan van de vaste melkbestanddelen tot een gelachtige, klonterige 
massa, de kaaswrongel. 
Een ‘caillé présure’ wordt overwegend gerealiseerd door de werking van dierlijke 
of microbieel tot stand gekomen enzymes (het zogenaamde stremsel). 
Afhankelijk van de verdere behandeling van de kaaswrongel onderscheidt men 
enerzijds de ‘pâte molle’, waarbij de wrongel noch opgewarmd of geperst wordt. 
Dit type kazen kunnen op basis van hun oppervlakteflora onderverdeeld worden 
in ‘croûte fleurie’ kazen als Camenbert en Brie, en in ‘croûte lavée’ kazen zoals 
de Langres en Livarot. 
Als de kaaswrongel wordt opgewarmd en geperst, spreekt men van ‘pâte dur’, 
waarin ook twee verschillende types te onderscheiden vallen. Als de 
kaaswrongel door het warme waswater niet wordt gekookt, krijgt men een ‘pâte 
dur non cuite’ zoals bijvoorbeeld de Goudakaas. In het andere geval een ‘pâte 
dur cuite’ zoals bijvoorbeeld de Gruyère. 
Dit is een classificatie van kaas op basis van de gehanteerde productiewijze. 
(19) Osmose is een proces op basis van diffusie waarbij een vloeistof, waarin 
stoffen zijn opgelost, door een zogenaamd halfdoorlatend membraan (zoals 
bijvoorbeeld een semi-permeabele celwand) stroomt. De stromingsrichting van 
water bij osmose is van een hoge naar een lage concentratie water. 
 (20) Citaat van Brillat-Savarin uit zijn beroemde werk La Physiologie du goût van 
1825. 
 
 
 


