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Kazen (en kaasmakers)
van bij ons
Samenstelling: Filip Santy, TUA West

De slogan ‘Kazen van bij ons’ van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) kennen we
allemaal. Dat er meer dan driehonderd Belgische kazen bestaan en dat die, naast onze bieren en chocolade,
vaak in de topklasse staan, beseffen we ook wel. Dat Hogeschool VIVES in Roeselare kaasmakers opleidt, is
misschien minder bekend.
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en verwerkingsprocessen. In de

externen, zoals hobbyisten of starters

De Bleecker toe. “Naast agro-industrie

praktijklessen leren de studenten meer

die vanuit de landbouw naar verbreding

en landbouw is voedingstechnologie

over kenmerken als droge stof, dichtheid,

willen gaan en willen inzetten op de korte

de derde afstudeerrichting waarin

zuurtegraad en vet van kaas, maar ook

keten, kunnen dit keuzevak volgen. We

zuivelverwerking wordt gegeven.

van yoghurt, boter en karnemelk. Wie

bieden dit aan samen met de basiscursus

Jaarlijks hebben we zo’n 20 à 25

dat wil kan later, in het derde jaar, kiezen

zuivelverwerking van het Praktijkcentrum

nieuwe inschrijvingen voor elk van deze

voor het specialisatievak zuivel. Waar

voor Land- en Tuinbouw (PCLT).”
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Yves De Bleecker in het zuivellokaal van de opleiding agro- en biotechnologie.
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Info: yves.debleecker@vives.be,
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andere grondstoffen om allergieën

seniorenvoeding, oplossingen voor
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