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“Wij gebruiken voor ons ijs verse melk, 
vers fruit, goede ingrediënten en geen 
conserveringsmiddelen”, vertelt Marco den 
Hollander. “Ons agrarisch grasland wordt 
door een lokale melkveehouder bemest en 
gemaaid. Het gras voert hij aan zijn koeien. 
In ruil voor het gebruik van het land, krijgen 
wij verse melk. Dat is – wat ons betreft – de 
beste basis om lekker roomijs te maken.”

Kleine hoeveelheden
Marco den Hollander: “De ijsmix stellen 
we handmatig samen van verse melk en 
pure grondstoffen. Daardoor heeft ons 
boerenroomijs een bijzondere smaak en 
structuur.” 

De bereiding is op ambachtelijke wijze, in kleine 
hoeveelheden en volgens een rijpingsproces 
van minimaal 12 uur. Marco: “Door onze 
bereidingswijze bevat het ijs minder lucht en is 
minder vet dan fabrieksijs.”
Wanneer het ijs klaar is, vullen ze zelf de 
bekers en bakken. Dat het bereidingsproces 
aan alle eisen voldoet wat betreft hygiëne 
en voedselveiligheid, blijkt uit de erkenning 
en goedkeuring door het COKZ, Controle 
Orgaan Kwaliteits Zaken, de Nederlandse 
toezichthouder op het gebied van zuivel, 
pluimvee en eieren.

Veelheid aan smaken
Koetjes IJs & Zuivel maakt in de eigen 
ijsmakerij het boerenijs in diverse smaken. In 
het vaste assortiment de bekendere smaken 
zoals Vanille, Aardbei, Banaan, Stracciatella, 
Chocolade, Mokka en Hazelnoot. Maar ook 
Kokos en Cookie Dough. Daarnaast zijn er 
seizoenssmaken, zoals met Advocaat rond 
Pasen en met Sinterklaas Speculaas.
“We hebben ook Vegan ijs in de smaken 
aardbei en banaan. Dat ijs is zowel lactosevrij, 
glutenvrij als suikerarm. Wij noemen het 
suikerarm en niet suikervrij, want in aardbeien 
en bananen zitten natuurlijk ook suikers”, legt 
Marco uit.

koetjesijs.nl

IJs. Een lekkere verwennerij waarvan je elk moment kunt genieten. Gelukkig 

zorgt Koetjes IJs & Zuivel ervoor dat we het hele jaar door kunnen smullen 

van deze koude heerlijkheid. Koetjes IJs & Zuivel is een merk van Brabants 

Boerderijke, een kleinschalige boerderij in Moerstraten.

Handmatig bereid ijs
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