
Het favoriete eetadres 
van… Goran en Zrinka, 
auteurs van Smaak van een 
land dat niet meer bestaat
‘Sinds kort zit in Alkmaar de 
Poolse eetwinkel Anna’s Deli-
catessen. Eigenaresse Anna, 
Pools natuurlijk, voegt elke 
week weer nieuwe producten 
toe aan haar assortiment en 
als je iets specifieks zoekt, 
bestelt ze dat graag voor je. Ze 
heeft bijzondere dingen die je 
nergens anders kunt vinden. 
We zochten bijvoorbeeld een 
type verse kaas die we nodig 
hebben voor burek, een recept 
uit ons boek. Zij heeft het. Elke 
eerste zondag van de maand 
is het koopzondag en dan ruikt 
het winkeltje naar vers gebak 
of een andere lekkernij, want 
dan staat Anna te koken om 
haar klanten bekend te maken 
met nieuwe producten.’ 
www.anna-deli.nl

Hema
Oogt als een taart 
zoals oma hem zou 
bakken. Hij heeft 
een lekkere bodem 
en korst en een 
frisse, vrij stevige 
appelvulling met 
veel smaak. Een 
verdiende tweede 
plaats. € 4,-

De Bijenkorf 
De taart oogt prach-
tig modern, en de 
(wat magere) vulling 
bestaat uit grote 
stukken appel. Het 
deeg is aan de zach-
te kant en behalve 
naar amandelspijs 
smaakt deze taart 
vooral flauwtjes. 
€ 10,95

Dirk van de Broek
Ziet er uit als een 
mooie, ouderwetse 
appeltaart, maar de 
vulling is vlak, de 
koek is nogal nat 
en heeft een niet te 
definiëren bijsmaak 
en wat blijft hangen 
is een heel sterke 
amandelspijssmaak. 
€ 3,59 

Delifrance
De een vond ’m 
heerlijk, de ander 
juist matig. De punt 
ziet er lekker uit 
met kleine stukjes 
appel die fris sma-
ken. Het deeg is 
wel aan de zachte 
en kleffe kant. 
Per punt € 2,80

Albert Heijn
Deze komt 
dicht in de 

buurt van wat 
je verwacht: goed 
kruimelig deeg, 
een keurige droge 
bodem en korst, 
frisse appels en een 
lekkere, speculaas-
achtige kruiding. 
€ 4,29 

Leesvoer
Sommige landen doen in de 
verste verten geen belletje 
rinkelen als het op cuisine 
aankomt. Neem nou voormalig 
Joegoslavië: geen idee toch? 
Voor wie nieuwsgierig is naar 
deze keuken, met Mediterrane, 
Turkse en Oostenrijks-Hongaar-
se invloeden, is er nu Smaak 
van een land dat niet meer 
bestaat van Goran Todorovic en 
Zrinka Oberman. Vormgegeven 
als een plakboek met persoon-
lijke verhalen en herinneringen 
en de recepten zijn authentiek, 
lekker en goed maakbaar. Voor 
mensen die op zoek zijn naar 
iets nieuws en bijzonders. 
Fontaine € 24,95 

Beet!
Sardientjes zijn lekker, duurzaam en 
meestal ingeblikt. Maar de kwaliteit 
verschilt behoorlijk. Deze van La Perle 
des Dieux springen er met kop en 
staart boven uit: vers ingeblikt (en niet 

eerst ingevroren zoals de meestal 
gebeurt), een volle smaak en 

bovendien mooi verpakt. 
€ 4,- excl. verzendkosten 
via Caspar@fire-hose.nl 

Stamtafel
Mooi rustiek en geen 
enkel stuk is hetzelf-
de: de houten schalen 
van Ronald Kanne 
zijn handgedraaid en 
komen in alle (hout)
soorten en maten. Het 
is ook mogelijk iets te 
laten maken van het 
hout van je gesneu-
velde lievelingsboom. 
Vanaf € 50,- www.
dehoutdraaierij.nl

Op de wensenlijst voor dit najaar: 
de nieuwe servieslijn Sarjaton van 
iittala 
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 ans: ‘na een lichte eetzomer mag het wel weer  

een tandje zwaarder. We testen appeltaart, proeven 

de Poolse en joegoslavische keuken en serveren  

de boel in een boomstam.’ 

Stevig spul

Als 

beste 
getest!

Getest: 
appeL
taart 
De appels komen nu 
vers van de bomen, dus 
tijd voor zelfgebakken 
appeltaart. Behalve als 
tijd bij jou nu net even 
níet in trossen aan de 
bomen hangt. Dus 
getest: vijf verse kant-
en-klaarexemplaren. 
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