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WINNAAR CATEGORIE KAAS

ling én in het zelfb edieningsschap 
met een hersluitbare verpakking van 
140-gramsplakken. 

De retail in Nederland reageerde 
buitengewoon positief op de komst 
van Old Amsterdam 35+. Sinds de 
introductie van het concept in het 
tweede kwartaal van 2014 hebben 
de meeste retailers Old Amsterdam 
35+ opgenomen in het assortiment. 
Met een gewogen distributie van 
84 procent is Old Amsterdam 35+ 
inmiddels goed vertegenwoordigd 
in de Nederlandse supermarkten.

Sterk aan het merk Old Amster-
dam is het verhaal dat achter de kaas 

Marjolijn Maas-Mook 
(senior brandmana-
ger Old Amsterdam) 
en P im D egen 
(group accountma-

nager retail) zijn terecht razend 
trots op hun Old Amsterdam 35+. 
Het is ze eindelijk gelukt om een 
oude kaas te maken die met veel 
minder vet net zo lekker is. De 
Wheel-jury beloonde dit initiatief 
in deze categorie met een Wheel of 
Retail.

Marjolijn Maas verklaart het suc-
ces van deze opmerkelijke stap van 
Westland Kaas, de grote naam ach-

ter Old Amsterdam: ‘De categorie 
30+-kazen kent kazen waarbij er een 
duidelijk smaakverschil is ten op-
zichte van volvette kazen. Old 
Amsterdam 35+ heeft geen conces-
sie gedaan aan smaak. Het product 
is heerlijk rijk van smaak, bijna niet 
te onderscheiden van de reguliere 
variant, maar bevat wel 30 procent  
minder vet.’

Jarenlang gezocht
Marjolijns collega Pim Degen on-
derschrijft het succesverhaal van 
het Hollandse kaasmerk: ‘We heb-
ben jarenlang gezocht naar een 

manier om werkelijk de rijke smaak 
van Old Amsterdam te behouden in 
een variant met minder vet. De 
categorie kent vooral veel 30+-
varianten. We hebben in de prak-
tijk gemerkt dat 30+ niet de ge-
wenste smaak bood. Met 30 pro-
cent minder vet, een 35+-variant, 
hebben we de ideale combinatie 
van het smaak-vetpercentage 
gevonden.’

Die ideale combinatie heeft de 
handel nu ontdekt en beloond met 
een Wheel of Retail. De Old Amster-
dam 35+-range is vers van het mes 
beschikbaar op de bedieningsafde-

zit, waarbij de oude vissersfamilie 
Westland in de kaas stapte. Noodge-
dwongen feitelijk, wegens het afslui-
ten van de Zuiderzee in 1932. 
Old Amsterdam bestaat dit jaar pre-
cies 30 jaar en is in die tijd meerde-
re keren in de prijzen gevallen, ook 
internationaal. Deze nieuwe 35+- 
kaas is nu ook bekroond.

Met het winnen van deze onder-
scheiding van Distrifood zit West-
land Kaas niet stil. ‘Nu Old Amster-
dam 35+ bewezen succesvol is 
gebleken in Nederland, zal het con-
cept ook internationaal worden uit-
gerold.’

Old Amsterdam 35+ scoort met 
minder vet

Old Amsterdam 35+ geeft een 
impuls aan de kaascategorie in 
het algemeen en het oude-kaas- 
segment in het bijzonder. En 
door de komst van Old Amster-
dam 35+ kan nu ook de bewuste 
consument werkelijk genieten 
van oude kaas. Een Wheel of 
Retail voor deze Nederlandse 
innovatie, die nu klaar is voor 
buitenlandse expansie.

Marjolijn Maas-Mook (senior brandmanager Old 
Amsterdam) en Pim Degen (group accountmanager 

retail) zijn trots op de bekroning voor hun 
35+-variant van Old Amsterdam.
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