Vlaams minister-president Geert Bourgeois bezocht Triporteur

50.000ste bol Flandrien Kaas geproefd en goedgekeurd
De Flandrien Kaas van de Belgische kaasgroothandel Triporteur uit Wervik staat volop in
de belangstelling. Sinds zijn bekroning op de World Cheese Awards in Londen eind vorig
jaar, moest de productie van de Flandrien Kaas fors worden opgedreven. Vandaag werd de
50.000ste bol kaas afgewerkt in de kaasmakerij. Voor de gelegenheid gebeurde dat door
Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Die kwam zaakvoerders Jan en Helga Desmet
feliciteren voor hun ondernemerschap. Amper twee jaar na de start van de kaasmakerij
draait de productie al op zijn maximale capaciteit. Een onverhoopt succes.
De familiale kaasgroothandel Triporteur startte begin 2013 met eigen productie van goudse
kazen. Vandaag heeft ze Flandrien Kaas op 3 leeftijden: Flandrien Jong, Flandrien Gerijpt en
Flandrien Oud. De kaas wordt ambachtelijk geproduceerd, op basis van kwaliteitsmelk uit de
regio. De productie gebeurt op traditionele wijze, met heel wat aandacht voor smaak,
duurzaamheid en kwaliteit.
World Cheese Awards
Eind vorig jaar werd de Flandrien Kaas op de World Cheese Awards in Londen bekroond. Dat
is ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois niet ontgaan: “Het is mooi voor onze regio
dat een kmo die pas gestart is met een nieuwe activiteit, zich zo snel op de internationale
kaart kan plaatsen. Op dat vlak is de Flandrien Kaas een rolmodel. Het toont ook aan dat het
loont om in Vlaanderen te investeren. De resultaten van de kaasmakerij, met een productie
die na amper twee jaar op maximale capaciteit draait, zijn schitterend. Ik hoop dat het
bedrijf verder kan blijven groeien.”
Export met BE DELICIOUS
Zaakvoerder Jan Desmet bevestigt dat het kaasbedrijf verder wil groeien, onder andere via
export. Daarom is de kaasmakerij ook toegetreden tot een enthousiaste groep van artisanale
Belgische voedingsproducenten, genaamd BE DELICIOUS. Jan Desmet: “Met deze groep van
food artisans willen we de rijke Belgische eetcultuur uitdragen in de wereld. Naast onze
Flandrien Kaas zijn ook de befaamde slager Dierendonck, de Brusselse Dely Wafel, Lobster

Fish (garnalenbisque), Chocolaterie Dumon (pralines) en Antartic Foodies met zijn echte
Oostduinkerkse garnaalkroket betrokken bij BE DELICIOUS.”
50.000ste kaasbol : gift aan de Voedselbanken
Vandaag werd in de rijpingszaal de 50.000ste kaasbol afgewerkt. Voor de gelegenheid deed
de Vlaamse minister-president de finishing touch. Hij keurde de 50.000ste bol Flandrien
Kaas, zoals een volleerd kaasmeester dat zou doen. Zaakvoerder Jan Desmet: “Wij zijn
verheugd over het bezoek van minister-president Bourgeois. Het is een stevige schouderklop
voor ons, maar ook voor al onze medewerkers. De resultaten die we vandaag halen,
overtreffen alle verwachtingen. De vraag naar Flandrien Kaas is veel groter dan wat we op
dit moment kunnen produceren.”
Naar aanleiding van de feestelijke gebeurtenis, schenkt Flandrien Kaas dertien kaasbollen
aan de Voedselbanken. “We werken al een tijd samen met de Voedselbanken, waarbij
restanten van de productie via hen worden verdeeld”, vertelt Helga Desmet. “Vandaag
wilden we iets extra doen. En daarom schenken we dertien kaasbollen of 230 kilo kaas aan
dit goede doel. Waarom 13? Als je ze op elkaar zou stapelen, komen de bollen overeen met
de lichaamslengte van de minister-president.”
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