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ANDERE koe
ANDERE melk
BETERE kaas!

Unieke en ANDERE eigenschappen van de Jersey koe

ANDER ras

ANDER menu

ANDER karakter

Populatie

Duurzaam

Uniek

ANDER uiterlijk

Oorsprong

uniek zuiver 
oer-ras

uitgebalanceerd 
voedselprogramma

lief, nieuwsgierig en 
behoorlijk eigenwijs

< 0,5% van alle  
Nederlandse koeien

30% minder voer en 
30% minder mest

uniek in  
Nederland

klein, lichtbruin en  
witte neus

komt oorspronkelijk van  
het Britse eiland Jersey

ANDERE koe
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De raszuivere Jersey koeien 
Landana Jersey kaas is afkomstig van 100% raszuivere Hollandse  
Jersey koeien, één van de oudste koeienrassen ter wereld. Deze 
kleine lichtbruine dames zien er niet alleen ANDERS uit, ze zijn het 
ook! Ze zijn bijzonder lief, aaibaar en lekker eigenwijs. Ook leven  
ze langer en hun melk is ook ANDERS dan anders. Jersey melk zit 
van nature boordevol proteïnen en is véél romiger dan andere 
koemelk. Hiernaast zijn de Jersey koeien ook beter voor het  
milieu. Ze eten 30% minder en produceren daardoor 30% minder mest.
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ANDERE koe

BETERE kaas!

100% pure Jersey melk

Landana Jersey kaas is gemaakt van 
natuurlijke melk van Hollandse Jersey 
koeien - alleen met pure, natuurlijke  
ingrediënten van de beste kwaliteit en 
zonder toevoegingen. De melk van de  
vriendelijke, lichtbruine Jersey koe is iets 
heel speciaals. Hollandse Jersey melk zit 
namelijk van nature boordevol proteïnen. 
Bovendien wordt de melk niet afgeroomd  
en dat proef je in de volle romige zoete 
smaak van de Landana Jersey kaas.

ANDERE melk

4

Unieke en ANDERE eigenschappen van Jersey melk

Natuurlijk Puur

zonder toegevoegde 
geur-, kleur- en  
smaakstoffen

100% pure, volle 
Jersey melk

ANDERE
smaak

unieke smaak: 
vol en extra romig

Extra
romig

niet afgeroomd en daar-
door bijzonder romig

JERSEY

MILK

PURE
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ANDERE melk
ANDERE koe

BETERE kaas!
Landana Jersey kaas wordt  
gemaakt van natuurlijke melk 
van Hollandse Jersey koeien.  
De melk van deze vriendelijke  
lichtbruine Jersey koeien is heel 
speciaal. De volle melk van de 
Jersey koe is niet afgeroomd en 
gaat als het ware zo van de koe, 
in de kaas.  
 

Dit geeft de Landana Jersey kaas  
een geheel ANDERE smaak: vol, 
rijk en licht zoet. 

Volgens Hollandse traditie rijpen 
de kazen op houten planken en 
afhankelijk van de rijpingsduur 
ontstaan zo de bijzondere kaas-
varianten: MILD, BELEGEN en OUD.

MILD

BELEGEN
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OUD

Unieke en ANDERE eigenschappen van Jersey kaas

Vegetarisch

Geschikt voor 
vegetariërs dankzij 
microbieel stremsel

Natuurlijk

Natuurlijke 
Jersey Gouda

ANDERE smaak

unieke smaak:  
vol en extra romig

Gouda

echte
Nederlandse 

kaas

Extra romig

niet afgeroomd  
en daarom  

bijzonder romig

Traditioneel gerijpt

natuurlijk 
gerijpt op 

houten planken

100% Hollands

volledig 
geproduceerd 
in Nederland

Ambacht

ambachtelijk  
bereid volgens  

Hollandse kaastraditie

Vrij van E-nummers

vrij van smaak- en  
kleurstoffen  

en conserveermiddelen

Puur

100% pure 
Jersey melk

JERSEY

MILK

PURE
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ANDER verhaal

De volle melk van de Jersey koe is niet afgeroomd en gaat 
als het ware zo van de koe, in de kaas. Dit geeft Landana  
Jersey kaas een heel ANDERE, unieke smaak: vol, rijk en  
extra romig.

Niks erin, niks eruit
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Landana Jersey kaas is meer dan alleen ANDERS, 
heerlijk van smaak en bijzonder qua samenstelling. 
Bij het maken van kaas komt er veel meer bij kijken. 
Wij vinden het belangrijk dat dit allemaal zo  
duurzaam mogelijk gebeurt. Met aandacht voor mens, 
dier en milieu. Om deze reden gaan we voor de  
productie van Landana Jersey kaas respectvol om 
met onze boeren, onze koeien en ons milieu. En  
elke dag werken we er weer aan om dit met elkaar 
nóg beter te doen.
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Eerlijke 
samenwerking
De volle Jersey melk voor Landana Jersey kaas komt van een beperkt 
aantal Nederlandse Jersey boeren. Deze zijn regionaal gevestigd in de 
buurt van de kaasmakerij. De Jersey boeren staan elke ochtend vroeg 
op en doen er alles aan om er zeker van te zijn dat hun Jersey koeien  
niets tekort komen. Op onze beurt zorgen wij ervoor dat de boeren 
het goed hebben. Dit betekent een fijne samenwerking en omdat  
de kaas iets meer mag kosten: een eerlijke prijs voor hun heerlijke 
Jersey melk.
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Koewelzijn

ANDER menu Matrassen Massageborstels Vrije ruimte

uitgebalanceerd
voedselprogramma

zachte koematrassen
in de stal

luxe massagebostels veel bewegingsruimte
voor de koe
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Bij de productie van Landana Jersey kaas vinden we de gezond-
heid van onze koeien heel belangrijk. De Jersey koeien verdienen 
daarom het allerbeste. Ze smullen dagelijks van een voedzaam en 
zorgvuldig samengesteld menu. En tussen het grazen en melken 
door, kunnen ze volop genieten van de zachte matrassen in de stal 
en de speciale massageborstels die in veel stallen aanwezig zijn.  
De Jersey dames produceren hierdoor niet alleen de beste kwaliteit  
Jersey melk, maar ze zijn ook vrolijk, fit en leven langer.  
Dat smaakt beter en ANDERS!
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Bij de productie van Landana Jersey kaas gaan we zorgvuldig  
om met het milieu. Zo zijn Jersey koeien van zichzelf duur- 
zamer doordat zij onder andere minder voer nodig hebben en 
zodoende minder mest produceren. Ook de kaasmakerij streeft 
naar een zo duurzaam mogelijke productie. Zo worden de kazen  
geproduceerd met de energie van de zonnepanelen op het dak 
en worden grondstoffen zo veel als mogelijk hergebruikt.

Milieuvriendelijk
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Lage ecologische
footprint

Mestvergister

Hergebruik
grondstoffen

Lagere
mestuitstoot

Duurzaame
energie

duurzaam door kleine  
ecologische pootafdruk  

van de Jersey koe

een deel van de mest 
wordt vergist en omgezet 

in elektriciteit

hergebruik van water, bij- 
producten en afvalstoffen 

in de kaasmakerij

de Jersey koe  
heeft 30% minder 

mestuitstoot

zonnepanelen  
op het dak van de  

kaasmakerij
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JERSEY feiten
ONDERWERP JERSEY

Melkproductie

Aantal koeien

Ras & oorsprong

Vet

Melktype

Smaak

Gewicht / schofthoogte

Karakter

Voeding

Mest productie

Melk voor de kaas

Vegetarisch stremsel

Kunstmatige kleur-, smaakstoffen,
en conserveringsmiddelen in de kaas

Natamycin in de korst

Ca. 6.500 liter melk per jaar per koe  
Totaal 26.000.000 liter

Ca. 4.000 koeien in Nederland

Zuiver oer-ras van het Jersey eiland

6.5 g/liter

Grotendeels A2/A2-melk

400-450 kg / 120 cm

Beetje eigenwijs, nieuwsgierig, assertief

Jersey koeien eten 30% minder dan Friesian Holstein koeien. 

Jersey koeien produceren 30% minder mest dan Friesian Holstein koeien. 

100% Jersey melk

Ja

Nee

Nee
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Het vetpercentage van Jersey melk is hoger dan dat van reguliere melk,

HOLSTEIN FRIESIAN

Ca. 9.500 liter melk per jaar per koe 
Totaal 7.300.000.000 liter

Ca. 770.000 koeien in Nederland

Kruising van Nederlandse koerassen

3.5 g/liter

Meestal A1/A1-melk of A1/A2-melk

600 kg / 140 cm

Tam, rustig

Gemengde melk

Niet standaard

Vaak

Vaak
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waardoor de kaas voller en romiger van smaak is.



ANDER Assortiment
Landana Jersey Gouda MILD heeft een romige en rijke smaak 
en is ca. 8-10 weken natuurlijk gerijpt op houten planken. 

Landana Jersey Gouda BELEGEN
heeft een romige  
en karaktervolle  
smaak en is  
ca. 16-20 weken  
natuurlijk gerijpt. 

1/1 wiel ca. 12 kg  •  1/2 wiel ca. 5,5 kg
16

heeft een rijke,
volgerijpte en
romige smaak en  
is tenminste één  
jaar natuurlijk 
gerijpt. 

Landana Jersey Gouda OUD 

NIEUW!

Plakken 150 gram per verpakking

Stuk 250 gram Stuk 180 gram

ment

17



Ballon

Kaasprikkers

ToonbankkaartMonsterblokjes Dummies

Promotie-  
materiaal

Schort

Vloerdisplay

Marktkraam
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www.LandanaJersey.nl
www.LandanaJersey.be

© Landana Jersey is een merk van Vandersterre, the cheese FAMILY from Holland 06
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VANDERSTERRE HOLLAND B.V.    Duitslandweg 9-11     2411 NT Bodegraven
Tel. +31 (0) 172-606111    info@vandersterre.nl

www.vandersterre.nl
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