
maak kennis met onze dames

en proef onze kazen

grapefruitje

chay houdina

josephine

elfriede

floortje edith

isha



stroese dame is een biologische rauwmelkse geitenkaas
stroese dame is een zuivere kaas die op 
de menukaart van sterrenrestaurants 
prijkt. Op onze boerderij in Stroe verzorgt 
Harry de geiten en maakt Magda de kaas 
zoals deze van oudsher altijd door de 
boerin werd gemaakt; met vakmanschap, 
liefde en geduld.

Onze geiten grazen van april tot decem-
ber, op de kruidige grasklaverweide. Dit 
geeft de kaas een heerlijke frisse smaak. 
De bodemsoort, de ‘terroir’, is net als 
bij wijn mede bepalend voor de smaak 
van stroese dame. Deze bodem, Veluwse 
zandgrond, is rijk aan rood oerijzer en dit 
zie je terug in de kleur van ons logo. 

Wij noemen onze kaas stroese dame. 
Want zonder Magda en onze 80 dames in 
de stal is er geen kaas. We kennen al onze 
geiten bij naam. De lammeren worden in 
het voorjaar geboren. Dan klinkt het lieve 
zachte gemekker in de familiestal. 

Magda Scholte & Harry van Wenum
Wolweg 21 • 3776 LM  Stroe • 0342 440 945
www.stroesedame.nl • info@stroesedame.nl
www.twitter.com/stroesedame

Het assortiment
stroese dame naturel 5 kg kaas
jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen, oud, overjarig
stroese dame kruiden 5 kg kaas
fenegriek, komijn, knoflook + basilicum
tijm + basilicum, brandnetel, honing klaver
stroese dame wit (type feta) in zeezout water

De melk stroomt rijkelijk en heeft een 
relatief hoog vetgehalte. Op warme 
zomerdagen is de melk juist minder vet. 
Zo verschilt de smaak van de kaas ook 
per seizoen. Deze variatie in het jaar is 
kenmerkend voor de stroese dame, want 
op de boerderij leven en werken wij op het 
ritme van de seizoenen. Dit samenspel 
maakt de stroese dame uniek.

Harry, Magda en de stroese dame(s)
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