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Wedstrijdreglement Cum Laude Awards 

Zuivel en Zachte Kaas 2023 
 

Deelname en kosten 

• Leden van de BBZ mogen meedoen, zij moeten een EG-erkenning of registratie hebben en 
producten maken voor de verkoop  

• Niet-leden mogen ook mee doen als zij boerderij-zuivelaar zijn (zuivel gemaakt van melk 
van eigen vee) of zuivelbereider zijn (geen eigen vee, maar melk bij collega veehouder 
aankoopt en daarnaast moet de exploitant een EG-erkenning of registratie hebben en 
producten maken voor de verkoop)  

• Deelname voor leden is gratis. 

• De zuivel en zachte kaas moet in Nederland geproduceerd zijn. 

• Niet-leden mogen meedoen voor € 100,- per inzending, dit dient voor aanvang van de 
wedstrijd voldaan te zijn. 

• Per boerderij of zuivelbereider (producent) mag er éénzelfde product deelnemen per 
subcategorie.  
 

Categorie-indeling 
De categorie-indeling is als volgt: 
 

Zuivel en Zachte Kaas (koe, geit, schaap) 

Zuivel 

1. Categorie: Yoghurt 

- Yoghurt 

- Hangop 

- Griekse Yoghurt 
Alle producten moeten vol en naturel zijn. Hangop en Griekse yoghurt zijn niet 

gestremd 

 

2. Categorie: Boter 
Boter moet ongezouten zijn 

 

3. Categorie: Karnemelk 
Karnemelk moet gekarnd zijn 

 

4. Categorie: Verse Kaas 

- Kwark 

- Verse kaas 
Alle producten moeten vol en naturel zijn 
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5. Categorie: Specialiteiten 

- Kefir 

 

6. Categorie: Zachte kaas  

- Witschimmel 

- Blauwschimmel  

- Rood bacterie 
Zachte kaas is niet geperst, onder eigen gewicht gedraineerd. 

 

7. Categorie: Halfzachte kaas  

- Witschimmel 

- Blauwschimmel  

- Rood bacterie. 
  Half-zachte kaas is licht geperst 

 
Bij de inzending wordt een productomschrijving ingeleverd. Hierin staat: 
 

A. melksoort: koe/geit/schaap/overig/mengsel van soorten, 
B. bij yoghurt aangeven of het stand of roer is,  
C. vetpercentage, mag ook geschat zijn,  
D. productiedatum,  
E. eventueel een speciaal kenmerk, 
F. van de boerderij of zuivelbereider  
G. verhitting van de melk: rauw/gethermiseerd/gepasteuriseerd, 

 
De BBZ controleert steekproefsgewijs door middel van analyse of de productomschrijvingen 
kloppen bij het ingeleverde product.  
 
Bepaling winnaars 

• Een boerderij of zuivelbereider mag in de categorie Yoghurt inschrijven voor yoghurt, hangop 

en Griekse Yoghurt. Er wordt 1 prijs uitgereikt in de categorie Yoghurt. Ditzelfde geldt voor de 

categorieën Verse Kaas, Zachte Kaas en Halfzachte kaas.  

• De technische keuring met puntentelling tot 100 voor uiterlijk (verpakking), uiterlijk (product), 

consistentie, geur en smaak 

• Platina: de winnaar van een categorie, 90 punten of hoger 

• Goud: 90 punten en hoger   

• Zilver: 86-89 punten   

• Brons: 80-85 punten   

• Er wordt blind beoordeeld. Bij zuivel wordt extern (verpakking) als laatste beoordeeld en dit is 

niet blind 

• Degene met de hoogste aantal punten in de categorie (90 punten of hoger) is 

categoriewinnaar en wint hiermee de Platina medaille. 



 

Wedstrijdreglement Cum Laude Awards 2023 Zuivel en Zachte kaas                                     Bond van Boerderij-zuivelbereiders 
3 

• Als er geen gouden medaille is, is er ook geen categoriewinnaar. 

• Als twee producten gelijk eindigen, wordt eerst gekeken naar het product met de hoogste 

score voor smaak. Daarna voor geur, daarna voor consistentie, daarna voor uiterlijk 

binnenkant, daarna voor uiterlijk buitenkant. Als er dan nog geen verschil is, wordt een extra 

beker nabesteld voor de tweede winnaar.  

Gebruik medailles en titels 
Platina, Goud, Zilver en Brons medailles en Den Besten Cum Laude Award mogen op eigen 
merken en op het Cum Laude merk gebruikt worden. Zie verder commercieel reglement, welke 
later toegestuurd zal worden. 
 
Uiterste inschrijfdatum en uiterste inleverdatum. 
De uiterste inschrijfdatum van vrijdag 24 februari 2023 is sluitend. Daarna kunnen geen 
producten meer ingeschreven worden. De uiterste inleverdatum van 9 maart 2023 voor de 
producten is ook sluitend. Daarna kunnen geen producten meer ingeleverd worden. 
 
Slotbepaling 
Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Bond van Boerderij-

Zuivelbereiders.  


