


Cashel Farmhouse Cheesemakers: 
specialisten in blauwe boerenkaas. 



Bedrijfsachtergrond: Cashel Irish 
Farmhouse Cheesemakers (Ierse 

boerenkaasmakers) 
• In 1984 opgericht door Jane en Louis Grubb 

op de Beechmount Farm. 
• 2003 - Sarah Furno (dochter van Jane en 

Louis Grubb) en haar man Sergio komen in 
het bedrijf werken als kaasrijpers. 

• 2010 - Ingebruikname van de speciaal ter 
plaatse gebouwde kaasmakerij, inclusief snij- 
en verpakkingslijn en rijpkamers, met een 
oppervlakte van 2000 vierkante meter. 

• 100% familie-eigendom en beheerd met de 
steun van een enthousiast lokaal team van 
20 voltijdmedewerkers. 

• Kernwaarden: gemeenschapszin, openheid, 
vriendelijkheid, excellentie. 

• Cashel Blue is een gedeponeerd 
internationaal handelsmerk. 



 
Officiële opening van de nieuwe kaasmakerij door de Ierse minister van 
Landbouw, Voedsel en Visserij in 2011. Externe keurmerken: BRC, M&S 

en FDA 



Onze productiefaciliteiten 
Een kijkje achter de schermen bij de moderne boerenkaasproductie. Productie-

capaciteit 500 ton. Rijpingscapaciteit 40.000 kazen. In de open bakken kan maar 

liefst 18.000 liter melk per keer worden verwerkt. Huidige productie: 250 ton. 



Bedrijfsstructuur 

 Oprichters: Jane (gepensioneerd) en Louis Grubb M.D (deels gepensioneerd) - 

aandeelhouders 25% 

 2e generatie: General manager Sarah Furno en Sergio Furno - aandeelhouders 75% 

 Managementteam: 

• Manager kwaliteitssystemen - Louis Clifton Brown  

• Productiemanager - PJ Ryan 

Kaasbereiding: 

• Hoofd-kaasmaker - Geurt van den Dikkenberg  

• 2e kaasmaker - Pawel Noga 

Manager verpakking en verzending: 

• Edmond Rice 



Productlijst en unieke kenmerken 
Cashel Blue:  

 Internationaal erkende specialiteit. Een 

blauwe kaas met een unieke, 

evenwichtige, niet-overheersende 

blauwheid, die wordt gecompenseerd door 

een aantrekkelijke romigheid. 

 Zeer duidelijke herkomst: gemaakt door 

één familie op één locatie en grotendeels 

van melk van de eigen familieboerderij. 

 Natuurlijke korst zonder toegevoegde 

room.  

 Scoort steevast hoog op internationaal 

wedstrijdniveau. 

 

Crozier Blue: 

 De enige blauwschimmelkaas in Ierland 

die van schapenmelk wordt gemaakt. 

 Alle melk komt van één schapenkudde. 

 Romiger en minder scherp dan 

Roquefort. 

 

Cashel Cream Cheese:  

Een speciale smeerkaas van 100% 

natuurlijke ingrediënten van de boerderij. 

 

Voorkeursroute naar de markt: Prolaidis 

 

Productiecapaciteit 



Marketingactiviteiten 

• Kortingsacties 

 

• Proeverijen: in de winkel en tijdens geselecteerde evenementen 

 

• Proefvoorraad 

 

•Online activiteiten: Twitter en Facebook (ruim 7000 volgers) 

 

•Ondersteuning tijdens beurzen 



Contactpersonen 
 Sarah Furno: 
  Eigenaar, directeur, verkoop en marketing, coördinator HACCP  

  e-mail: sarah@cashelblue.com 

  tel.: +353 (0)52 6131151 

  mob.: +353 (0)86 8510564 

 

 Sergio Furno: 
  Eigenaar, directeur, verkoop en marketing, coördinator interne etikettering 

  e-mail: sergio@cashelblue.com 

  tel.: +353 (0)52 6131151 

  mob.: +353 (0)87 1316131 

 

 Louis Clifton Brown: 
  Kwaliteitsmanager, milieumanager, inkoopmanager 

  e-mail: louiscb@cashelblue.com 

  tel.: +353 (0)52 6131151 

  mob.: +353 (0)87 7708162 

 

 Clara Marie Tracey: 
Verkoop- en marktontwikkeling (Frankrijk en Benelux) 

e-mail: clara@cashelblue.com 

tel.: +39 (0)6 62 99 74 54 

 

 Helena Koci: 
  Beheerder 

  e-mail: info@cashelblue.com 

  tel.: +353 (0)52 6131151 
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