Schrijf u nu in

voor het

59 e Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours
tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten
op 1 en 2 oktober 2018, Expo Houten
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Is uw
kaaskennis
goud waard?
BO

O

“Tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten meedoen aan de
kaaskeuring van het NNKC, daar verrijk je je kennis mee!”
Rick Brantenaar
Manager Speciaalzaken Vakcentrum
“Mijn gouden medaille in 2016 kwam als een ontzettend
leuke verrassing. In de winkel reageerden mijn klanten
enthousiast. Klanten zien je dankzij de prijs echt als
vakman/kaaskenner.”
Alex van Miezenbeek
(Alexanderhoeve, Mijdrecht)
Winnaar Goud detailhandel 2016
Voor meer informatie en inschrijving

“Familiebedrijf, Passie en Smaak; de gouden medaille

www.nnkc.nl
NNKC Secretariaat
Van Stolkweg 31
2585 JN Den Haag
T 070 4131910
E info@nnkc.nl

voelt als een bekroning !!”
Jolanda Hulsebos - Wals
(Kaashandel Wals, Landsmeer)
Winnaar Goud detailhandel 2017

Kennis van kaas verkoopt!
Is kaas uw business en wilt u de consument vakkundig en met vertrouwen
adviseren? Zorg dan dat uw kaaskennis up-to-date is en dat uw klanten
ook kunnen zien dat u die kennis in huis heeft. Doe daarom mee aan het
59e Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours (NNKC) tijdens de Vakbeurs
Foodspecialiteiten in Houten.
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Het winnen van
een prijs: altijd
een verrassing!

Het NNKC is de meest prestigieuze en leukste kaaskenniswedstrijd ter wereld. U strijdt mee om de Gouden Kaasboor en
medailles met oorkonde in verschillende categorieën. Alle prijzen
genieten landelijke bekendheid en zijn daardoor commercieel zeer
interessant. Voor uw klanten is een NNKC-onderscheiding in uw
winkel het zichtbare bewijs van uw kaaskennis en vakmanschap.
Een echte publiekstrekker, dus goed voor uw omzet.
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NNKC

Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours
Al bijna 60 jaar dé uitdaging voor kaasprofessionals
Sinds 1960 is het NNKC met zo’n 500 kaaskeurders een van de grootste
vakwedstrijden in Nederland en uniek in de wereld. Het concours biedt
ook u de kans om uw kaas- en vakkennis te toetsen en aan te scherpen.
In een inspirerende omgeving ontmoet u enthousiaste collega’s uit de
kaassector.

NNKC Keuringen
tijdens Vakbeurs
Foodspecialiteiten:
1 en 2 oktober 2018
Expo Houten

Prijsuitreiking:
11 oktober 2018
Hart van Holland
in Nijkerk

Dé plek voor
kaasprofessionals

Voor kaasliefhebbers en kaasprofessionals
Tijdens de keuringen krijgen alle deelnemers tien boorsels van Nederlandse
kazen voorgelegd. Door te ruiken, voelen en proeven beoordeelt u de
soort, de kwaliteit, het rijpingsstadium, maar ook eventuele geur- en
smaakafwijkingen. In de groep detailhandel zijn maar liefst 15 prijzen
te winnen.

Deelname is anoniem
De deelnemers krijgen een eigen nummer en kunnen daarmee hun
eindscore controleren. Zo blijft uw deelname anoniem. De namen van alle
winnaars worden natuurlijk wel bekendgemaakt.

Spectaculaire prijsuitreiking... Die mag u niet missen!

Tijdens een
spetterende show
worden de prijzen
uitgereikt

Hoogtepunt van het concours is de prijsuitreiking op 11 oktober. In het
bijzijn van de deelnemers en coryfeeën uit het bedrijfsleven maken we de
beste kaaskeurders van Nederland bekend. U geniet van een spetterende
show, bekende artiesten en een buffet met de mooiste kazen. Uiteraard
krijgt u een rijk gevulde goodiebag mee naar huis. Het grootste en
gezelligste kaas- en netwerkfestijn van Nederland mag u dus niet missen!

Inschrijven? Heel eenvoudig
Ga naar www.nnkc.nl , schrijf u in en kies een tijdstip
van de keuring.
Bij inschrijving krijgt u een persoonlijke pagina, waar u o.a.
alle nieuwtjes en uw keuringshistorie kunt vinden.
Wees er snel bij. Het aantal deelnemersplaatsen is beperkt.
Voor meer informatie 070 – 413 19 10 / info@nnkc.nl

Ruiken, voelen
en proeven

