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Chantal Gnocchi

Er is een nieuwe variant op ‘kaas’. Het 
product mag alleen geen kaas heten, dus 
hebben de ontwikkelaars het KEES 
genoemd. De basis voor KEES is koemelk, 
maar zonder dierlijke vetten, die zijn 
volledig vervangen door plantaardige 
vetten. KEES smaakt net als kaas en is 
verkrijgbaar in verschillende speciaalzaken.

In 2000 begon Marc van Wanroij met het 
idee om een gezondere variant op ‘kaas’ te 
ontwikkelen. Tien jaar later heeft hij met zijn 
ondernemingspartner Gijs Jansen een pro-
duct op de markt gezet voor kaasliefhebbers 
die minder of geen volvette kaas meer mogen 
vanwege een dieet of hart- en vaatproblemen. 

MARC VAN WANROY EN GIJS JANSEN, 
KEESMAKERS BV
‘KEES wordt op traditionele wijze gemaakt 

met koemelk, net als iedere andere kaas, al-
leen wijkt het productieproces op twee pun-
ten af van een traditionele kaas. Bij het ontro-
men van KEES worden de dierlijke vetten 
geheel vervangen door gezondere plantaardi-
ge vetten. Ik kan niet vertellen welke vetten, 
maar denk dan aan typen als zonnebloem- of 
raapzaadolie. Ook bevat KEES minder zout 
omdat het product minder lang in het pekel-
bad ligt. De gezondheidswinst is duidelijk, 
45+ KEES bevat gemiddeld 60 procent min-
der verzadigd vet en 30 procent minder zout 
dan een gemiddelde 48+ kaas.
KEES wordt geproduceerd in Polen en gerijpt 
in een traditioneel Nederlands kaaspakhuis. 
We hebben voor Polen gekozen vanwege de 
kwaliteit van de productie. In de Poolse fa-
briek zijn ze al langer bezig met de verwer-
king van plantaardige vetten, ze weten hoe ze 
ermee om moeten gaan. Dat is hier nog wat 
lastiger. In Polen werken ze met een samen-
stelling van plantaardige vetten die wij heb-
ben ontwikkeld. Na de productie halen we 
KEES meteen hierheen om deze te laten rij-
pen op houten planken. Net als kaas wordt 
KEES ook regelmatig omgekeerd om de ver-
schillende basisingrediënten vet, zout en wa-
ter, gelijkmatig in de kaas te verspreiden en 
de ronde vorm te behouden.
KEES is verkrijgbaar in twee soorten, gerijpt 
(6 maanden oud) en extra gerijpt (8 maanden 
oud). We overwegen om meerdere soorten te 
maken, maar dan moeten eerst deze varianten 
aanslaan. We denken aan kruidensoorten of 
een smeerkaasje dat dan smeerKEES zou gaan 
heten. Ook de buitenlandse markt is een op-
tie, maar we willen eerst Nederland veroveren. 
We brengen KEES graag onder de aandacht 
van diëtisten die het product kunnen aanbeve-MARC VAN WANROY EN GIJS JANSEN

len aan hun patiënten die geen of minder vol-
vette kaas mogen eten, vanwege hart- of vaat-
aandoeningen. Om deze reden steunt ook de 
Hartstichting onze variant op kaas. Op dit mo-
ment is KEES verkrijgbaar in delicatessenwin-
kels en kaasspeciaalzaken. De houders van 

Koemelk + plantaardige vetten = KEES

TINY VAN BOEKEL
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Verder smaakt het naar kaas en reageert het 
als kaas, bijvoorbeeld op een tosti en in een 
kaasfondue. De meeste winkeliers zijn wel en-
thousiast en erkennen dat het een goede optie 
is voor mensen die geen volvette kaas mogen 
voor hun gezondheid.’

TINY VAN BOEKEL, LEVENSMIDDELEN-
TECHNOLOOG BIJ HET WUR
‘Ik ben nog niet bekend met KEES en kan dus 
helaas niets zeggen over de smaak. De plant-
aardige vetten zullen wel invloed kunnen heb-
ben op de smaak, omdat veel smaak- en 
geurstoffen in vet oplossen en als je melkvet 
vervangt door plantaardig vet vervang je ook 
de voor melkvet typische smaak- en geurstof-
fen. De vetzuursamenstelling is ook anders 
en dat zou ook wat smaakverschil kunnen ge-
ven. Ik vind het bewijs dat dierlijke vetten 
slecht zijn echter niet heel overtuigend. Zo is 
een cholesterolverhogend effect van kaas vol-
gens mij niet echt aangetoond. Er kunnen al-
lerlei andere componenten in kaas zitten die 
het vermeende effect van verzadigde vetten 
weer teniet doen.
Verder wordt de suggestie gewekt dat melk-
vet slecht is, en dat gaat mij te ver. Of melk-
vet slecht is hangt nogal af van je hele voe-
dingsmiddelenpakket: als je teveel (melk)vet 
zou nemen dan is het niet goed voor je, maar 
dat geldt ook voor teveel plantaardig vet en 
bij een matige consumptie is melkvet niet 
slecht. Vanuit voedingskundig oogpunt zou 
er misschien nog gekeken kunnen worden 
naar omega-3/omega 6-verhouding. Sommi-
ge andere kaasmakers en speciaalzaken vin-
den dat KEES met kaas rommelt heb ik me 
laten vertellen (red.) De terminologie romme-
len zou ik niet willen gebruiken, het is een 

technologische oplossing voor een door voe-
dingskundigen gesignaleerd probleem, of dat 
nu terecht is of niet.
Wel is het zo dat KEES anders is dan kaas, en 
dan mag het warenwettelijk gezien geen kaas 
genoemd worden omdat er andere compo-
nenten dan alleen die uit melk in zitten. Het 
zal er voor de consument niet duidelijker op 
worden, en in dat opzicht kan het dus verwar-
rend werken omdat mensen verwachten dat 
het alleen van melk is gemaakt.’

JEANNETTE BROOKMAN, DIËTIST/
LEEFSTIJLCONSULENT BIJ BROOKMAN 
LIFESTYLE CONSULTANCY
‘Bij mijn kaasboer heb ik een half ons gerijpte 
KEES en een half ons extra gerijpte KEES ge-
kocht. Na een eerste kennismaking en het 
proeven heb ik een goede eerste indruk. Het 
is bijzonder dat het product qua smaak niet 
veel afwijkt van gewone kaas. Bij de gerijpte 
KEES lijkt het plantaardige vet de smaak wel 
iets te beïnvloeden. Vervolgens heb ik geke-
ken naar de samenstelling en kan ik conclu-
deren dat de vetzuursamenstelling en het 
zoutgehalte bij KEES gunstiger zijn dan bij 
gewone kaas.
KEES is dus zowel qua smaak als qua vet-
zuren en zout een prima alternatief voor 
kaas. Als leefstijlconsulent en voedings-
deskundige wil ik echter benadrukken dat 
het belangrijk blijft om een goed gevarieerd 
voedingspatroon na te streven. Dat betekent 
onder andere dat de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheden beter niet kunnen worden over-
schreden. De aanbeveling voor kaas ligt voor 
volwassenen op anderhalve plak per dag, het 
is goed om deze hoeveelheid ook te hand-
haven voor KEES.’

speciaalzaken reageren enthousiast omdat ze 
een nieuw, specifi ek en gezond product kun-
nen brengen. Vanuit de kaasbranche zijn de 
reacties nogal wisselend. Sommige kaaslief-
hebbers vinden dat we rommelen aan kaas. 
Maar KEES wordt op traditionele wijze bereid 

Koemelk + plantaardige vetten = KEES

JEANNETTE BROOKMAN

‘KEES wordt op traditionele wijze bereid, de 
vervaardiging scheelt maar 2 stappen van een 

gewone kaas’

_VNU_0611_L   27 08-06-2011   14:50:12


