SUISSE TOURISME
SUISSE TOURISME
574

Weekend Plus (Gazet van Antwerpen)
27.07.2013

Circulation: 123900

Page: 2+3

6d4b87
1675

JtEIZEN

mmental een on bekend stukje
Zwitserland

Koeien kaas
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Onze zelfgemaakte bel
met hier en daar een

scheef lettertje foto gva

Kunt netsen Kaas proeven en slapen in het
stro Toch draait in Emmental niet alles om

1 kaas Ook van koekjes hebben ze verstand
Om misverstanden te vermijden het Emmental ligt
niet tussen de typisch Zwitserse besneeuwde vierdui

zenders De kaas met gaatjesregio in het noordoos
tenvan het kanton Bern bevindt zich grofweg tussen
de 600 en 1000 meter hoog in de schaduw van de
Alpen en de Jura Dankzij z n vlotte bereikbaarheid
is het eenpopulaire vakantiebestemmingbij de Zwit
sers zelf Maar ook wij waren meteen onder de in
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klinkt haar
bel slecht
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drukvan deweidse landschappen met steile heuvels
j malsgroene bergweiden en met bos bedekte bergtop
pen Dat traditie in Emmental het hoogste goed is
ontdekten we op vier manieren met de fiets in een
koekjesparadijs tussen de koebellen én in een heus
strohotel Vier aanraders op een rij
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Ve denkt aan Emmental

k Ê ziet meteen kaas met
llff gaatjes voor zich Dat die
Ê K V kaas uit een gelijknami
V
V ge regio in Zwitserland
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komt dreigen we al eens

te vergeten Een regio vol glooiende heuvels
authentieke boerderijen en koeien met een
franke
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bel om de nek Een regio ook waar u zalig
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Tenzij u een getrainde wielertoeristbent verkent
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u het Emmental het beste met een elektrische fiets
S
Hk J I
De heuvels op de 35 kilometer lange Emmental
8
k
route kunnen namelijkbehoorlijkvenijnig zijn Ver
H
I
Hf H
trek enaankomstpuntvandetochtisBurgdorf met
H
I
H
z n 15 000 inwoxiers de officieuze hoofdstad van de
streek Gids van dienst is de gratis app Emmentaler BV a
HgPPPPf Pfl
Kaseroute die niet alleen vertelt hoeje moet rijden U BÊESÊÊË JeIÜÈEÈ Ê
maar ook uitleg geeft bij een vijftiental stoppunten mÊBS Pi
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onderweg
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Naastde
Emmental
fietsroute
liggen tiental
en typische
boerderijen
foto emmental
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en schakelen we onze e bike stiekem van eco naar
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high Kwestie van voldoende energie te hebben om
HH BÏ
tegenietenvandeprachtigevergezichtenentypische
tH
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C
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dedaken InLueghoudenweeeneerstekeerhalt Een
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supersteilklimmetje op een smal pad brengt ons op
If jJiBf P i
een plateau 887 m met een panorama om u tegen j jf j tfi JlBBfe
te zeggen aan de ene kant de besneeuwde Alpen I HHS BiHHfv HL
toppen aan de andere de Jura En daartussenin dat
nSlI l
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typische glooiende Emmentaler landschap Adem
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Stop ook zeker aan de Schaukaserei in Affoltern
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1
waar u live kunt zien hoe Emmentalkaas gemaakt
HI bB
P
H
wordt Interessant al werden wij er vooral gechar
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meerd door het winkeltje met lokale lekkernijen Pro
beererzekerdeBelperKnolle 7euro eenkleinrond
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kaasje met look en peper dat ookwel eens de truffel 1
jM
onder de kazen genoemd wordt Overheerlijk alsje I
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hem raspt op een toast met geitenkaas en tomaat
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Ondertussen is Kambly met zijn meer dan honderd

j

verschillende variëteiten de grootste koekjesbakker j
van Zwitserland Kambly gebruikt nagenoeg enkel i
grondstoffen uit het Emmental en de fabriekswinkel
inTrubschacheniseenpubliekstrekkervanformaat
zowel bij de locals als bij de toeristen De reden In

de winkel mag u werkelijk alle Kamblykoekjesproe

venvQoruzekoopt tegengemiddeld7a8europer

zakjevan 500 gram
Echte Cookie Monsters kunnen bij Kambly een

workshop koekjesbakken volgen Volwassenen gaan

i

j

de mal het gieten van het brons 1200 graden
i heet hetzandstralen polijsten doetdeman
uiteraard zelf Wat er dan nog overblijftvooru
De decoratie met bergbloemmotiefjes boer
derijtaferelen wapenschilden oftekst Tussen

GrotelllXe

doorverteltRenémetpretoogjesallerhandefy
sica en koeweetjes Zoals

neettU 111 liet
gtrohotel

de verfijnde toer op met fïorentines caprices en me j niet Wel
ringue kinderen mogen aan de slag met suikerpasta
u Lip

én kleur Leuk bij slecht weer

bel maken Ofbeter versieren Het vullen van

j ftf
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Een koe met bel

moetelegantenheupwiegendwandelen alleen
dan niaakt de bel haar mooiste geluid
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Ondanks de vele overheidssubsidies houden
heel wat Emmentaler boeren amper het hoofd
boven water Daarom zoeken velen hun toe

zelfgemaakt

vluchttothoevetoerisme ZoookFranzenRita

Als er in Zwitserland al knelpuntberoepen zijn
anoelsaD
daniskoebelgietereralvasteenvan InDuitstalig i W
P

ScliwarzuitObeigoldbach HunBruffhof een
boerderij annex strohotel ligt kilometers ver

Zwitserlandzijnernogwelgeteldtwee Ikbeneen i éntwee

vandebêwoondewereldenhuisvestnietalleen

van hen vertelt René Berger van Glockengiesse
rei Berger in Barau ons Berger voorziet honder

Korlrï
HiegaDeQQeil

oeien maar ook geiten kippen konijnen en
golden retrieverKiara Maken het boerenbui

den Emmentaler koeien van een bel Een hele ver
antwoordehjkheid zo blijkt Elke koe die naar de

vailStTO

tenplaatje helemaal compleet de moestuin
bloementuin én de kruidentuin voor Ricola

bergweide gaat draagt een bel opdat de boer bij

h I de bekende producent van kruidenbonbons

slechtzichtkanhorenwaarzeis Ofdiearmebees
ten wel zo blij zijn met dat tingelende stuk brons
van algauwtwee kilo rond de nek Koeien dragen
hun bel graag aldus Berger Een boer is me ooit
eenkleinerebelkomenvragenomdathijdachtdat
zijnkoe lasthadvan haar grote bel Maar methaar
nieuwe exemplaar wilde het dier geen stap meer

i
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Grote luxe moet u in het Bruffhof niet ver
wachten Wel absolute stilte zelfgemaakt ap
pelsap én een zolder met twee megabedden
van stro 7x3 meter Waarin wij toegegeven
met een klein hartje in onze slaapzak kruipen
Er moest maar eens een spin kever of erger
nog muis de weg naar onze voetjes vinden

was alles weer in orde Een andere koe wilde ooit

i Ons strobed lag beter

gen dan de doorsneehotelmatras en van ge

zetten Zodra ze haar oude bel opnieuw om had

S35 3 S 3sBbS i Maar niets daarvan het stro blijkt beter te lig

niet meer eten omdat haar nieuwe bel niet klonk i dan verwacht En we
zoals de oude Zo zie je maar koeien zijn niet zo hoefden maar twee
dom als mensen denken

Bij Berger kunt u overigens ook uw eigen koe

zoem geritsel ofander gespuis hebbenwe hoe
dan ook geen last Meer nog de nacht in het

keer te niezen foto

emmentaltourismus

stro is onze beste in het Emmental Al kan dat

i

ook aan de goede wijn van de avond voordien
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gelegen hebben
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GAATJES HEEFT
Zwitserse Emmen

tal wordt gemaakt met verse

#

f

rauwe melk van koeien die enkel

gras en hooi gegeten hebben Kunstmatige toevoe
gingen zijn verboden
Vooreen kilogram Emmental is er twaalf liter
melk nodig De toevoeging van natuurlijke bacte
riën en stremsel doet de kaas rijpen en geeft hem
zijn authentieke smaak en gaatjes
Emmental moet minstens 120 dagen rijpen
voor hij op hei bord belandt
Zwitserland telt 150kaasmakerijenwaar Em
mental bereid wordt Ongeveer negentig daarvan
liggen in het Emmental zelf
Benieuwd naarwaarde Zwitserse Emmental
in uw koelkast vandaan komt Surfdan naar www

emmentaler ch mein emmentaler geefhetnum
mer op de verpakking in en u kent zijn oorsprong
Met een beetje geluk staat er zelfs een foto van de
boer bij
Ook buiten Zwitserland wordt Emmental ge
maakt maar daar gebruiken ze veelal gepasteuri
seerde melken laten ze de kaas minder lang rijpen
wat resulteert ineen andere smaak

PRAKTISCH

Er is een eendaagse 35km en tweedaagse fiets
route 78km telkens met vertrek en aankomst in

Burgdorf Daar kunt u iPhones en e bikes vanaf
14 jaar 40 euro per dag huren Toegang tot de
Schaukaserei is gratis
WWW KAESEROUTE CH

WWW EMMENTALER SCHAUKAESEREI CH

KAMtLY

Toegang tot de fabriekswinkelinTrubschachen
op een halfuur rijden van Burgdorf is gratis
Een workshop voor volwassenen groeptot
14 personen duurt twee uur en kost 80 euro De
kidsworkshop kost 4 euro per persoon Vanaf
6 jaar Reserveren is een must
WWW KAMBLY CH

UW EIGÉWSPIlEl
Bij Glockengiesserei Bergerin Barau op een half
uur van Burgdorf kunt u uw eigen koebel maken
Dat duurt ongeveer vier uur en kost 400 euro voor
één bel Wil elk groepslid z n eigen bel mee naar
huis dan bent u met een groep van vier 250 euro
per persoon kwijt Enkel na reservatie
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WWW SWISSaELLS COM

In het Bruffhof in Obergoldbach op20 minuten
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van Burgdorf betaalt u 22 euro per overnachting
inclusief ontbijt Kinderen betalen 8 tot 14 euro
Er zijn drie echte bedden voor wie in het stro z n
draai niet kan vinden
WWW BRUFFHOf CH

HOEERpi
Afstand Antwerpen Burgdorf 69Ökm Vliegen
naar Zurich kan ook Daar neemt u de trein naar

Bern en Burgdorf

anderhalf uur

WWW 5WISSTRAVELSYSTEM COM

MUNT
1 Zwitserse frarik

0 8084 euro

mm
WWW EMMENTAL CH

r
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