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Van ver of uit eigen land?
Nederland is een appelland en toch ligt onze 
supermarkt vol met appels uit verre landen. Golden 
Delicious uit Zuid-Afrika, Braeburns uit Frankrijk, 
Fuji’s uit Brazilië. Het land van herkomst staat – dit is 
verplicht - op de bordjes bij de schappen. Is het erg als 
een appel van ver komt? Tja, je zou moeite kunnen 
hebben met de kilometers die zo’n appel voor je afl egt, 
want deze ‘voedsel-kilometers’ veroorzaken CO2-
uitstoot. Wie met het eten van appels de wereld-
handel hoopt te bevorderen, bereikt nog niet veel. 
Zolang het geen fair trade appeltje is, delen  plukker 
en boer vaak niet mee in de winst. Fair trade appels 
zijn nog vaak onvindbaar in de supermarkt. 

Hoe zit het met pesticiden?
Appels bevatten vaak resten van bestrijdings-
middelen. Je kunt deze pesticiden niet van de appel 
af wassen, want ze zitten in de hele appel. Dat 
betekent niet dat je geen appels meer kunt eten. Het 
‘gif ’ in appels heeft pas bij meer dan tien appels per 
dag een negatief effect. De ‘schoonste’ appel is de 
Hollandse appel zegt de Consumentenbond. Franse 
appels scoren het slechtst. Maar ook andere import-
appels komen er niet best vanaf.  

Echt helemaal gifvrij zijn biologische appels. Die 
komen altijd uit Nederland. Wie het liefst gezond én 
mens- en milieuvriendelijk in een appel hapt, koopt 
dus een biologische. Santana, Topaz en publieksfavo-
riet Elstar zijn veel verkochte biologische appels. Je 
herkent ze aan het EKO keurmerk. 

Moeite met kiezen? Het grote aanbod 
in de supermarkt maakt het er niet 
makkelijker op. En wie ‘bewust’ wil 
winkelen, verdwaalt helemaal in de 
wirwar aan namen, keurmerken en 
stempels. Het Dilemma helpt je op weg. 
Deze maand: de appel.

Rare namen

Elk jaar verschijnen er nieuwe appels op de markt, met de 
gekste namen. Dit is geen verkooptruc, maar uit nood geboren. 
Volksziekte nummer één onder de appels is namelijk schurft. 
Door appelrassen te kruisen ontstaan nieuwe appelsoorten die 
schurftbestendig zijn. Dat duurt nooit lang en dus zie je steeds 
nieuwe namen opduiken. Afgelopen jaren waren dat Santana 
(kruising tussen Elstar en Priscilla), Kanzi (Gala en Braeburn), 
Rubens (Gala en Elstar) en  Junami (Ideared en Maigold met Elstar). 

Appel
Het dilemma...
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Verlichting valt op veel manieren uit te 
leggen. Er zijn veel boeken over de 
Verlichtingsperiode geschreven, maar voor 
verlichting hoef je niet meteen een dikke 
pil door te nemen. Je kunt met een boek 
ook letterlijk verlichting brengen in je 
leven. The Enlightenment is een boek 
gemaakt van mat, wit plexiglas met daarin 
een spaarlamp. Het boek is ontwikkeld 

door het Nederlandse Studiomeiboom. 
Tien procent van de verkoopprijs van deze 
ludieke verlichting gaat naar de stichting 
Edukans, die zich inzet voor onderwijs in 
ontwikkelingslanden door middel van het 
bouwen van scholen en het zorgen voor 
meer schoolbanken, boeken en leraren. 
The Enlightenment kost € 89,- 

via www.lightupyourworld.nl

Licht op de boekenplank

Best bar 
Afgelopen jaar is Diga in Amsterdam verkozen tot ‘best bar’. 
Geen wonder want één van de eigenaren geeft les in het bereiden 
van cocktails aan de Hoge Hotelschool in Maastricht. 

Het interieur is hip en stijlvol met pakkende, meer dan levensgrote 
foto’s.  Bij Diga kun je kiezen uit maar liefst 180 cocktails. Je kunt 
ook aangeven welke ingrediënten je voorkeur hebben, waarmee 
vervolgens een cocktail voor je wordt bereid. Het hoeft niet bij 
drinken te blijven. Je kunt ook genieten van een Italiaans diner op 
culinair niveau. De menukaart vermeldt een flinke reeks originele 
gerechten, waardoor wij maar met moeite konden kiezen.  Alleen in 
het bargedeelte mag gerookt worden. Je geniet tijdens de maaltijd 
dus optimaal van alle geur- en smaaksensaties. Diga bevindt zich 
op een plek in Amsterdam waar je nog makkelijk kunt parkeren. 

Op www.puuruiteten.nl/kortingsacties vind je een printbare bon die 

recht geeft op een gratis cocktail mits je ook blijft voor het diner.

 

Biologisch:    
Biologische producten: vlees, groenten 75%, 
brood, kazen, eieren, zuivel gedeeltelijk. 
Prijsindicatie:  

Diga, Amsteldijk 137, Amsterdam,

tel. 020 4044360, www.restaurantdiga.nl

RESTAURANT

Hoe zit dat?

  = 20%  biologische producten,    = ±10 euro

gespot  
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NIEUW&INSPIREREND

Wat er toe doet
BOEK

  Lange vingers

Snelle, enigszins bittere en melancholische komedie over re-
laties. Een verhaal over mensen die gedwongen worden hun 
vooroordelen bij te stellen en over faliekant het roer omgooi-
en. De gevierde actrice Anne vecht tegen een emotioneel en 

zakelijk bankroet. Ze vindt hierbij hulp bij haar nieuwe boekhouder, veel drank en 
haar eeuwige steun en toeverlaat: huishoudster Nettie. Van Paula van der Oest, met 
onder andere Anneke Blok, Jacob Derwig, Rifka Lodeizen en Olga Zuiderhoek. 
Tiramisu, vanaf 6 maart in de bioscoop

FILM

Here’s Johnny
 
De Hawaïaanse singer-songwriter Jack Johnson komt met 
een nieuw album: Sleep Through The Static. De surfer en 
milieuactivist nam het album direct op op tape voor een 
puur en analoog effect. Het album werd opgenomen in zijn 

milieuvriendelijke, op zonne-energie lopende studio. Het album staat vol met zijn 
bekende, zeer populaire kampvuur-liedjes en komt uit op zijn eigen label. Johnson 
begint zijn toer tijdens zijn eigen, jaarlijkse Kokua Festival op Hawaï, tijdens Earth 
Day. In de zomer komt hij ook naar Nederland. 
Jack Johnson, Sleep Through The Static, Brushfi re

CD

Eco is hip
Dat een eco-winkel allang geen bruin be-
wierookte ruimte meer is, bewijst de hippe 
eco lifestyle winkel Magasens. Deze winkel 
(maga) staat helemaal in het teken van gevoel 
(sens). Naast ecoproducten vind je er trendy 
design- en yoga-artikelen zoals matten en 
tassen van biologisch afbreekbaar materiaal.

Ook yoga roept nog altijd het beeld op van 
zweverige, alternatieve types. Maar volgens 
eigenaresse Willeke van Herpen klopt daar 
niets van. ‘Bij yogalessen zie je tegenwoordig 
juist supermoderne mensen.’ Daarom is 
Magasens ook modern ingericht. De vorm-
geving van de winkel is strak, licht en open. 

De producten met een groen label zijn 
fair trade en eco. De yogakleding van 
Remember to Breathe zijn bijvoorbeeld 
fair trade en handgemaakt in Indonesië. 
Natuurzuivere cosmetica komt van Living 
Nature en is gebaseerd op Nieuw-Zee-
landse planten en Manuka honing. Maar 
je vindt er  ook 100 procent natuurlijke 
zeep die gemaakt wordt zonder palmolie. 
Magasens, Stikke Hezelstraat 48, Nijmegen. 

www.magasens.nl

HERGEBRUIK

Recycle deejay
 
Moby komt in maart met een nieuwe CD: Last Night. Deze DJ 
weet alles van recyclen. Niet alleen gebruikt hij veel bestaande 
beats en riffs in zijn eigen tracks; alles aan Moby is groen. Hij 
toert zo min mogelijk om CO2-uitstoot te beperken, hij is vege-

tariër en voorvechter van dierenrechten. Ook staat hij niet-commerciële filmmakers toe 
zijn muziek vrij te gebruiken op Mobygratis.com. Last Night is ‘een stuk dansbaarder 
en elektronischer’ dan zijn laatste albums. Een ode aan de New Yorkse dansmuziek. 
Moby, Last Night, vanaf 10 maart verkrijgbaar

CD

     Intimiteit een illusie?

‘We zijn een natie van dombo’s en zombies geworden. We 
maken onszelf wijs dat we dankzij mobieltjes en e-mails 
eindelijk echt met elkaar communiceren. Maar dat is een 
illusie: echte intimiteit bestaat niet.’ Ten zuiden van de 
rivier gaat over vijf mensen, in een  maatschappij vol hi-tech 
communicatiemiddelen, maar zonder een luisterend oor. 
Blake Morrison, Ten zuiden van de rivier, 

€ 19,90, Nieuw Amsterdam
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De Canadese ontwerper Tom Chudleigh 
maakte jarenlang houten boten. Dit 
inspireerde hem tot het ontwerpen 
van de Free Spirit Spheres; houten 
woonbollen die met kabels aan 
omringende bomen hangen. De houten 
bollen doen ook denken aan boten. De 
bol is, net als een schip, toegankelijk 
via een loopbrug. Het interieur lijkt op 
een kajuit. In de kleine ruimte - zo’n 
drie meter in het rond - staan naast een 
bank, een bed en wat kasten, minimale 
voorzieningen zoals een magnetron en 
een koelkast. Meer heb je ook niet nodig 
als je zachtjes meedeint met de wind 
terwijl je een spectaculair uitzicht hebt op 
de Canadese Qualicum Bay. Overnachten 
in de Free Spirit Spheres kan vanaf 84 
euro. Canadese dollars per overnachting. 
www.freespiritspheres.com

Woonbol

Bovenop de bergtoppen in het Zwitserse skigebied Dents du 
Midi kun je je na een dagje skiën of boarden terugtrekken in je 
eigen wintertent. Whitepods zijn grote koepeltenten gemaakt 
van naaldhout, hennep en pvc, waardoor ze waterdicht en goed 
geïsoleerd zijn. De tenten staan op houten platforms. Om de 
Whitepods zo onopvallend mogelijk te maken worden ze in de 
winter bedekt met wit textiel. Behalve een bed is er in de tent 
ook een open haard, sommige Whitepods hebben zelfs een 
sauna. Douchen kun je, net als op de camping, in de centrale 
chalet. Zo wordt er op waterkosten bespaard. Mooi aan de 
Whitepods is dat ze alleen te voet of per ski bereikbaar zijn. Je 
hoeft de berg verder niet meer af, want er is ook een tent met 
daarin een restaurant. Hier kun je terecht voor een heerlijke 
maaltijd bereid met verse, lokale producten. Twee keer per dag 
gaan er treinen vanaf het vliegveld van Genève naar het dorpje 
Les Cerniers waarvandaan je de Whitepods kunt bereiken. 
Prijs: 205 euro per overnachting. 
www.whitepod.com

Wintertent

Apart onthaasten
Ontspannen in een prachtige omgeving in hide outs 
die net even anders zijn dan de standaard bungalow. 
Dat kan in deze vakantiebouwsels die dankzij hun 
vorm helemaal opgaan in hun omgeving.
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