
De ster onder de appels
De Elstar is een typisch Nederlands ras dat u kunt herkennen aan de rode blosjes op hun groengele schil. Van oorsprong is dit
appelras een kruising tussen een Golden Delicious en een Ingrid Marie. IVIet zijn friszoete smaak een ongekend populaire
appel in Nederland en de rest van Europa. De Elstars die wij deze week inpakken komen van Rein Mantel uit het Drontse
Biddinghuizen. Een mooie aftrap van het Nederlands appelseizoen.

Wanneer we Rein aan de telefoon krijgen is hij druk bezig in de
appelboomgaard, "we zijn net voor jullie de appels aan het plukken."
Dit is een drukke tijd voor de fruitteler, die met zijn medewerkers
alweer aan de derde en op een na laatste appelplukronde bezig is voor
wat betreft de Elstars. En over een week, wanneer de laatste Elstars nog
aan de boom hangen gaar, ze gelijk door met het oogsten van de
Jonagold.

Een prachtige tijd
Uit verschillende hoeken hoorden we dat het een goed appeljaar zou
zijn. Dit checken we natuurlijk graag even bij onze appelteler Rein. "Het
is inderdaad een ideaal fruitjaaÍ. De bomen hangen goed vol en de
smaak van de appels is bovengemiddeld door het warme najaar.
Daardoor hebben de Elstars een hoger suikergehalte en zijn ze lekker
zoet." Het goed binnen halen van de appels en een goed product
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afleveren is voor de teler altijd weer spamend. "De oogsttijd is een prachtige tijd,
maar ik ben ook wel blij als het weer voorbij is." Het oogsten gebeurt in de Drontse
boomgaard met de hand. Tussen de boomgaarden staan vdf treintjes met
voorraadkisten waaromheen vier a vijf mensen staan te plukken. Met in totaal 20
mensen komen ze zo de oogstperiode door. Na de derde appelplukronde volgt nog een
kleine vierde ronde, "De groene appels die dan nog aan de boom haÍrgen ofde gene
met een freterijtje van rupsen verwerken we tot appelsap."

Het geheim van de boer
Voordat Rein zijn eigen fruitteelt bedrijf opstartte werkte hij 20 jaw bij een werkgever
in de boomgaard. "Het leek mij een mooie uitdaging met gevarieerde
werkzaamheden." Het was voor de Drontse teler wel een heel avontuur, o'om je heen
zie je collega's die het niet zo goed doen, dan vraag ik me wel eers af waarom gaat het
bij een ander minder." Het geheim van Rein mantal is in ieder geval voldoende
aandacht en een goede verzorging van de boom. Van het planten tot het snoeien en het
dunnen van de appelbomen, de juiste compost en voldoende voeding. "Met alleen
snoeien kom je er niet."

Aanbieding voor Odin-abonnees: Odin Krokusmandje, Knoflookstreng - voor
meer info z.o.z.
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i Kom naar de Odin plantdagen!
j Zat.27 september, Kunsthal Rotterdam
i Zon. 28 september, Kunsthal Rotterdam

Zat. l1 oktober, boerderij De Groote Voort
(Remeker), Lunteren
Zat. 18 oktober. boerderlj De Zonneboog,
Lelystad
Zat. 25 olctober, tuinderij Zonnehorst,
Punthorst (Bij Meppel)
Zat. 8 november, fruitbedrijf De
Fruitweelde, Ingen (bij Tiel)
Aanmelding
U kunt u, uw familie en wienden
aanmelden via: consument@odin.nl of
0345 -57 51 54. Geef bij de aanmelding uw
schoenmaat op om kans te maken op een
paar leuke tuinlaarzen! Voor de plantdagen
bij de kunsthal koopt u een kaartje aan de
kassa.

Odin Consumentenservicè
tel. or45-575154

edrail cónsument@odin.nl
www.odin-nl


