DE GROENE VENEN

17

I
N
S
U
D
E
E BOT
N
E
J
T
E
E
R
M

Smit & Dorlas Mijdrecht
WWW.DAVIDHAGUE.NL

DOOR DAVID HAGUE EN PATRICK HESSE

Wil je een kopje koffie Patrick? Wil je Colombiaanse, Braziliaanse of
Midden-Amerikaanse fair trade en gecertificeerde biologische koffie die
op de boerderij in Honduras gemalen en gebrand is? “Nou graag hoor,”
zei Patrick. Mooi zo zei ik, trek je jas maar aan dan gaan we een stukje
lopen en zijn we binnen een paar minuten bij al deze heerlijke koffieextracten.
Het lijkt te mooi om waar te zijn. Met al die heerlijke lokale producten
van De Ronde Venen en het Groene Hart hebben we ook nog eens één
van de weinige echte koffie branders van Nederland bij ons om de hoek;
in Mijdrecht. De firma Smit & Dorlas maakt al heel lang de allerbeste
koffie. Oorspronkelijk in Amsterdam begonnen, waar het bedrijf in 1822
door meneer Smit is gestart en die zelf gemalen koffie aan de deur verkocht. Later zou hij, hij samen met zijn zakenpartner meneer Dorlas, uitgroeien tot één van de meest prestigeuze en exclusieve koffiehuizen van
Europa. Sinds het bedrijf in 1999 in Mijdrecht gevestigd is en inmiddels
65 mensen in dienst heeft, is hun warm gele met bruine koffieverpakking
een symbool van kwaliteit geworden in de horecabranche. Zij importeren,
branden, malen en vermengen de koffie tot de beste melanges voor de
meeste van onze betere hotels en restaurants in Nederland. Toch zijn
Smit & Dorlas weinig bekend bij het grote publiek, omdat hun koffie
niet in het schap van de supermarkt is te vinden. Hun koffie is meer een
ervaring waar je van geniet in een luxueus hotel of als afsluiting van een
speciale maaltijd. Wel hebben ze een webshop waar je ook als particulier
kunt bestellen.
Als gespecialiseerde koffiebrander met zo’n prestigieuze plaats in de
mark, is het helemaal geweldig dat hun beleid erop gericht is om fair
trade koffiebonen te gebruiken van biologische producenten die voldoen
aan een kwaliteit certificaat zoals de Nederlandse Skal. Ik hou van koffie,
maar ik hou ook van bomen, vogels en een matig klimaat. Door ervoor
te kiezen alleen zaken te doen met producenten die lid zijn van de Rain
Forest Alliance, zorgen Smit & Dorlas ervoor dat deze vitale natuurlijke
rijkdommen van de tropen voor de toekomst behouden blijven. Door te
eisen dat de bonen die zij kopen van deze boeren niet vergiftigd zijn met
pesticiden, kan Smit & Dorlas ervoor zorgen dat zij ook een lijn gebrande
bonen kunnen aanbieden die ekologisch en biologisch gecertificeerd is.
Tenslotte kunnen Smit & Dorlas ook een Max Havelaar koffie aanbieden
die voldoet aan de Fair Trade regels en overeenkomsten, omdat ze direct
zaken doen met de koffieboeren in de tropen en deze een eerlijke prijs
betalen zonder die zelfde koffieboeren uit te knijpen. Gebruik je melk en
suiker in je koffie, Patrick?
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Maple Syrup Flapjacks (een Engelse favoriet)
150g ongezouten boter
120g licht bruine basterd suiker
1 eetlepel maple syrup (ahornsiroop)
180g havermout vlokken
70g grof gesneden pecan noten

Smit & Dorlas
koffiebranders bv

Verhit de boter, suiker en maple syrup in een middelgrote steelpan.
Roer regelmatig totdat alles gesmolten is.
Haal de pan van het vuur en roer de havermout en noten er doorheen.
Beboter een ondiepe ovenschaal van 18 bij 18 cm
Doe het mengsel in de schaal en
druk licht aan. Maak met een
scherp mes ondiep 8 vierkanten in
het mengsel. Plaats in een voorverwarmde oven op 150 graden celsius
en bak gedurende 30 minuten. Laat
het helemaal afkoelen voordat je het
heerlijk opeet met een kop koffie.

Nijverheidsweg 1
3641 RP Mijdrecht
Tel. 0297 284 000
Website:

www.genietenvankofﬁe.nl

Fairtrade Week bij de Wereldwinkels
Deze maand is er in het hele land
aandacht voor eerlijke handel. In
de Fairtrade Week van 21 tot en
met 30 oktober roepen Fair Trade
Original, Max Havelaar en de Wereldwinkels iedereen op hun producten te Fair-wisselen voor een
fairtrade product.
Of je nu gewoon boodschappen doet
of uit eten gaat, fairtrade producten
zijn tegenwoordig overal verkrijgbaar. Met het kopen van fair trade
producten geniet je niet alleen van
heerlijke producten, maar je helpt
ook kleine boeren en producenten
in ontwikkelingslanden een eigen
bestaan op te bouwen.
Loop ook eens binnen de wereldwinkel voor een passend cadeau,
in plaats van een gewone cadeau-

winkel. In wereldwinkels vind je
keramiek, manden, boeddha’s en
duurzame gerecyclede producten.
Verder heerlijke wijnen en de lekkerste chocolade. En koop je in de
Fairtrade Week bij de wereldwinkel
in Mijdrecht en in Abcoude een
cadeau van 10 euro of meer, dan
maak je kans op een designmand of
–vaas van Piet Hein Eek. Doen dus!
Wereldwinkel Abcoude
Brugstraat 9, Abcoude

www.wereldwinkel-abcoude.nl
Wereldwinkel De Ronde Venen,
Passage 14, Mijdrecht

www.derondevenen.wereldwinkels.nl

Piet Hein Eek voor Fair Trade
De beroemde Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek zei meteen
ja toen hij door Dutch Design in
Development (DDiD) gevraagd
werd om naar Vietnam te gaan
om met producenten van Fair
Trade Original te werken. Eek:
“Het was een enorme ervaring.
Het hele proces dat je doormaakt
samen met de bedrijfjes en de
vakmensen. Interessant voor mij
was het ook dat ik producten
mocht ontwerpen die juist veel
handwerk vragen.”
Palmhout is voor de Vietnamese
houtbewerkers een mooie en
snelgroeiende grondstof. Nadeel
is dat het snel krom trekt. Met
een speciaal ontwerp loste Piet
Hein Eek dit probleem op en

creëerde hij prachtige manden. In
het pottenbakkersdorp Bat Trang
in Noord-Vietnam ontwikkelde
Piet Hein Eek vazen die een
moderne vorm combineren met
traditionele Vietnamese kleuren
en motieven. De glazuurschilders decoreren hun keramiek al
eeuwenlang op dezelfde manier.
Piet Hein Eek vroeg hen om
de kraanvogel-, bloesem- en
bamboemotieven net even anders
toe te passen. Daardoor worden
de decoraties ineens verrassend
grafisch en modern.
De vazen en manden zorgen er,
door hun moderne uitstraling en
design, voor dat ook mensen die
graag luxe cadeaus geven de
Wereldwinkels weten te vinden.

