
Nieuw: ‘Riet’s Appeltaart’
De wiNNeNDe AppeltAARt vAN Riet iN De veRkoop

Al zo’n vijftien jaar bakt Riet haar frisse 
appeltaart. “Ik heb het recept uit een 
Duits agrarisch tijdschrift. Iedere keer 
wanneer ik de taart op tafel zet voor 
bezoek, dan is die zo op!” Trots vertelt 
Riet over haar appeltaart, die door Van 
Mook, de Echte Bakker, is omgedoopt 
tot ‘Riet’s Appeltaart’. “Overal waar 
ik kom word ik gefeliciteerd met mijn 
overwinning.” En volgens Michel van 
Mook van Van Mook is Riet een zeer 
terechte winnaar. 

Michel van Mook was een van de drie 
juryleden, samen met Toon van Du-
ren van Excellent Catering en Ron de 

Lorijn van Eetcafé ‘t Pumpke. Toon en 
Ron: “Het past goed bij ’t Pumpke en 
’t Bakhuys. En natuurlijk was het ook 
een heerlijk fris taartje!”

Riet haalt altijd haar brood bij Van 
Mook. “Ik had al eerder tegen Michel 
gezegd dat hij die taart eens moest 
proeven”, grapt Riet. En de taartwed-
strijd was een mooie kans voor Riet 
om haar taart, die binnen haar eigen 
vriendenkring en familie al erg po-
pulair is, nu eens aan Michel voor te 
schotelen. 

Op zaterdag 24 juni startte Van Mook 
met de productie van ‘Riet’s Appel-
taart’. Ben je benieuwd naar deze 
overheerlijke, frisse appeltaart? 

Kom hem dan eens proeven bij Eetcafé 
’t Pumpke of bij ’t Bakhuys, of koop 
meteen een hele taart bij Van Mook!

NISTELRODE – Riet Altorf heeft met haar frisse appeltaart op zondag 18 juni de taartenbakwedstrijd bij CC Nesterlé 
gewonnen. Dat betekent dat haar appeltaart nu verkrijgbaar is bij Van Mook, de Echte Bakker, bij Eetcafé ’t Pumpke en ’t 
Bakhuys. Vol trots nam Riet op 23 juni ‘haar’ eerste taart bij Van Mook in ontvangst.
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Riet keurt het resultaat

Wanneer ik de 
taart op tafel 
zet, dan is die 
zo op


