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Sinds: 1988 maken we ambachtelijke kazen. Sinds 
vijf jaar maakt de Ruurhoeve Cholfitty.
Maakt: Cholfitty
Startkapitaal: is uit bestaande bedrijfsmiddelen 
gefinancierd
Aantal werknemers: 3 medewerkers waarvan 2 
parttimers
Grootste valkuil: het heeft langer geduurd dan 
we verwacht hadden
Werkweek: vliegt voorbij

Bedrijf: De Ruurhoeve

Voor jezelf beginnen in de voedingsmiddelensector. Hoe doe je dat? Waar-
om begin je eraan? En hoe bevalt het? Eigen bazen vertellen over de leuke 
en minder leuke kanten van het leven als zelfstandig ondernemer.

Corné Ansems en zijn familie maken een speciale kaas met 
een mogelijk positief effect op het cholesterol. Het verhaal 
van Cholfitty kaas.

Een tragisch ongeluk op de boerderij van de familie Ansems 
uit Hoogeloon ongeveer acht jaar geleden stond aan de basis 
van het Cholfitty-concept. Corné Ansems’ vader probeerde op 
de rijdende trekker van zijn zoon te springen, viel en belandde 
onder de trekker. “Het ongeluk creëerde bewustwording. Mijn 
vader raakte voor 75% arbeidsongeschikt en kon tijdens zijn 
revalidatie goed zijn creativiteit de vrije loop laten om een 
nieuw kaasconcept met toegevoegde waarde te bedenken”, 
vertelt Corné Ansems (33).

Cholesterol
Na thuiskomst kwam pa Ansems in contact met een orthomo-
leculair wetenschapper op een foodbeurs. Die vertelde over het 
grote belang van de balans van omega-3 en 6-vetzuren in het 
lichaam. Van deze vetzuren is bekend dat ze het cholesterol ver-
lagen. “We zijn vijf jaar geleden aan het sleutelen gegaan om een 
kaas te ontwikkelen met een goede verhouding omega-vetzuren. 
Samen met John Verhiel van het Centrum Preventieve Genees-
kunde (CPG) kwamen we tot Cholfitty. Op een seniorenbeurs in 
Veldhoven vroegen we aan 32 mensen – met een te hoog choles-
terolgehalte – op een nuchtere maag hun cholesterol te meten 
bij ons op de boerderij. Ze kregen een maand lang onze kaas te 
eten. Na die vier weken concludeerden we dat bij 75% van de 
deelnemers het cholesterol significant was gedaald.”

Wet- en regelgeving
De familie kon niet zonder wetenschappelijke onderbouwing 
stellen dat Cholfitty het cholesterol verlaagd. Om die reden kun 
je als consument de kaas ook niet zomaar kopen. Geïnteres-
seerden moeten hiervoor een speciaal traject doorlopen. Eerst 
het cholesterol laten meten bij een CPG-consulent of huisarts. 
Is het cholesterolgehalte aan de hoge kant, dan ontvangt de 
consument een op maat gesneden advies om dit met Cholfitty 
te verlagen.  

Koeien
Wat is het geheim van Cholfitty? “Het ligt aan het voer van de 
koeien. Iedere dag moeten precies de juiste hoeveelheden wor-
den gemixt. Dit gebeurt met een volautomatisch voerssysteem. 
In het laboratorium laten we alle kaas bestemd voor Cholffity 
kaas testen op de samenstelling.” Ansems is blij dat hij als boer 
voor de gezondheidskaas Cholfitty een ‘reële’ prijs kan vragen 
(introductieprijs is €23,50 per kilo). “Het moet wat opleveren. 
We hebben nu zelf controle over alle schakels van de keten en 
mensen zijn best bereid om voor hun gezondheid wat extra geld 
te betalen. Maar we zijn er nog niet”, benadrukt Ansems. Met 
hulp van innovatienetwerk Syntens heeft Corné Ansems inmid-
dels aardig wat kennis opgedaan over functional foods en de 
regelgeving daaromtrent. De volgende stap is om wetenschap-
pelijk te onderbouwen dat Cholfitty het cholesterol verlaagd. 
Hierover zijn contacten met TNO.  

Eigen Baas

Maurice de Jong
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