Dringen geblazen in de 'Smaakstraat'
DORDRECHT - Vele honderden mensen zijn gistermiddag afgekomen op de zogeheten '
Smaakstraat' in Dordrecht.
Een deel van de Nieuwstraat was gereserveerd voor de fijnproevers; ze konden er naar
hartelust proeven van niet alledaagse gerechten.
De 'Smaakstraat' was het sluistuk van de culinaire actieweek 'Week van de Smaak'. Zes
Dordtse restaurants stonden de afgelopen week stil bij wat gezond is voor de mens en wat
juist niet. Dat deden ze gistermiddag nog eens dunnetjes over. En de bezoekers konden het
initiatief wel waarderen. ,,Dit is erg lekker,'' zegt Joop Jongen uit Zwijndrecht, als hij letterlijk
zijn vingers aflikt na het eten van een oester. ,,Dat eet ik ook niet elke dag, en dit is daarvoor
een mooie gelegenheid. Ik vind dit een mooi initiatief.'' Dennis Hulsebos van restaurant Zest,
bereidt de oesters voor de vele bezoekers. ,,Natuurlijk, we hebben het weer mee. Maar als ik
zie hoe druk het is, dan rechtvaardigt dit zeker een volgende editie. En dan doen hopelijk
meer restaurants mee. We moeten dit initiatief de kans geven om te groeien.''
Even verderop heeft Gert-Jan Hermsen van 'Gert-Jan de Kaasboer' even wat lucht. ,,Het is erg
druk vandaag,'' zegt hij. ,,Maar het is voornamelijk ook laagdrempelig, niet zo commercieel.
Dat vinden de mensen prettig. De sfeer is heel erg goed.'' Bij zijn stand zijn mensen met name
te spreken over de biologische geitenkaas uit Ouddorp en de Giessenburgse truffelkaas. ,,Een
streekproduct waar ik erg trots op ben,'' zegt de kaasboer.
Even verderop staat een bezoekster bij de stand van leerlingen van het Dalton College. Daar
nemen de leerlingen een smaaktest af, de deelnemers maken kans op een dinerbon bij een van
de aangesloten restaurants. ,,Ik heb het tot mijn geest laten doordringen,'' zegt een bezoekster,
als ze net een voor haar onbekend ingrediënt heeft geproefd. Met haar pen zweeft ze boven
haar formulier, nadenkend over het te geven antwoord. ,,Voor de leerlingen is dit ook een
mooie middag,'' zegt W. Verveer van de school. ,,Ze kunnen er weer kennis maken met de
bedrijven die hierbij betrokken zijn.''
Paul Hut uit Nieuw-Lekkerland neemt net een slokje van een speciaal biertje. ,,Ik wist niet dat
de Smaakstraat hier was. Maar dit is een mooi vervolg van een toch al goede middag.''
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