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Wie van Zandhoven is, moet goed uit zijn doppen kijken voor twee nieuwe streekspecialiteiten.
Bakker Claus uit Pulderbos ontwikkelde het heerlijke koekje de Zandhovense Doppen, terwijl
brouwer Guy Pirlot met zijn eerste eigen Mastentop-likeur komt. Beiden Pulderbossenaars die een
streeklekkernij ontwikkelden voor ''t stad', zoals hoofdgemeente Zandhoven soms in de Pulderbosse
volksmond wordt genoemd.
De spotnaam van de Zandhovenaars luidt ‘de doppenrapers’. Het is geen toeval dat er op het plein
voor de brandweerkazerne een fontein in de vorm van een mastentop staat. Maar weinigen die nog
weten waar die naam vandaan komt. Om de Zandhovenaars hun geschiedenis terug te schenken,
ontwikkelde bakker Pierre Claus uit Pulderbos de Zandhovense doppen.
Het gaat om een vrij dun koekje in de vorm van een dennenappel, dat drie kruiden bevat, waarvan
bakker Claus alleen de kaneel verklapt. "De overige twee kruiden houd ik geheim. Ze zitten met 38
samen verpakt in een plastieken kokertje, met lintjes dichtgeknoopt in de Zandhovense kleuren
blauw, wit en rood. Eén verpakking kost 5,95 euro."
Bakkerin Marianne De Sutter, de vrouw van Pierre, is ook in haar nopjes met de nieuwigheid, of
moeten we in haar dopjes zeggen? "De klanten die het al geproefd hebben, zeggen dat het een
vergif is, omdat je er van blijft eten, een beetje zoals bij chips. Pierre bakt al zijn koekjes met goede
boter."
Toevallig heeft brouwer Guy Pirlot ook net nu de eerste streeklikeur gestookt in zijn nieuwe stokerij
van ‘t Kempisch Vuur aan de Heistraat. "Ik heb in de alcohol jonge scheuten van dennennaalden te
week gelegd", vertelt Pirlot. Wie de Mastentop proeft, want zo heet de straffe drank van 30°, krijgt
eerst de dennensmaak, dan een zoete dronk en proeft ook de alcohol. Echt een geraffineerd,
gifgroen godendrankje. Een fles Mastentoplikeur kost 15 euro.
Ook de gemeente is verheugd dat ze nu nog wat extra streekspecialiteiten heeft om als
relatiegeschenk te geven.
Wie de Zandhovense doppen en de Mastentop-likeur wil proeven, kan terecht bij bakker Claus,
brouwer Pirlot en enkele Zandhovense winkels.
Tegen eind deze maand komt er nog een Kempisch Vuurbrood bij bakker Claus, op basis van
donker Kempisch Vuur. Een bierkoekje- wie lust dat niet? - zit eveneens in de pijlijn.
www.zandhovensedoppen.be
www.mastentoplikeur.be
www.kempisch-vuur.be

