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EEN STERKE GROEP
BEREIKT IEDER DOEL!

Als zelfstandig ondernemer is het van groot belang mee te kunnen doen met de grote spelers in de markt. 
Speciaal daarvoor hebben wij ons aangesloten bij MHK Group. Deze grootste inkooporganisatie van Europa op 
gebied van keukens en sanitair verzorgt de inkoop voor meer dan 2.300 aangesloten winkels in de landen 
Duitsland, België, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland en Nederland. Door bundeling van deze krachten zijn wij in 
staat scherpe inkoopcondities te bedingen bij toonaangevende leveranciers, wat voor u resulteert in  scherpe 
verkoopprijzen. Ook in Nederland biedt MHK haar leden al meer dan 20 jaar een aantrekkelijk pakket aan 
voorwaarden. 

ONS LIDMAATSCHAP BIJ MHK BETEKENT VOOR U DUS:

 Altijd een scherpe prijs
 Eersteklasleveranciers
 Direct zaken doen met de eigenaar

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP  www.mhk.nl
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Als zelfstandig ondernemer is het van groot belang mee te kunnen doen met de grote spelers in de markt.
Speciaal daarvoor hebben wij ons aangesloten bij MHK Group. Deze grootste inkooporganisatie van Europa op
gebied van keukens en sanitair verzorgt de inkoop voor meer dan 3.090 aangesloten winkels in de landen
Duitsland, België, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, Groot Brittannië en Nederland. Door bundeling van deze  
krachten zijn wij in staat scherpe inkoopcondities te bedingen bij toonaangevende leveranciers, wat voor u  
resulteert in scherpe verkoopprijzen. Ook in Nederland biedt MHK haar leden al meer dan 20 jaar een aantrekkelijk 
pakket aan voorwaarden.



– 3 –

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  E D I T O R I A L
Fo

to
:  

iS
to

ck
/N

at
as

ha
 B

re
en

, P
R

Duurzaam design met 
natuurlijke materialen 
geven uw keuken een 
warme, moderne 
uitstraling. Hiermee 
wordt het voor iedereen 
dé plek in huis. 

Een echte klassieker, 
maar dan in een modern 
jasje: boter crèmetaart. 
Kleine, zoete verlei
dingen die passen bij 
ieder feestje.

„Duurzaam leven. 
Bewust genieten.“

Jeroen Geerling 
Directeur MHK Nederland

Beste lezer,

Voor u ligt het Keukenmagazine 2020. Een gloednieuwe editie boordevol lifestyle, 

keukentrends, tips en adviezen op keukengebied en overheerlijke recepten voor 

gegarandeerde smaakexplosies. Wat denkt u bijvoorbeeld 

van onze prachtig uitziende en smaakvolle botercrèmetaartjes? 

Natuurlijk geheel in lijn met de trend van dit jaar: een bewuste 

levensstijl.

Steeds meer mensen kiezen voor verse, lokale en biologische 

ingrediënten waarmee op haast ambachtelijke wijze de heer

lijkste gerechten worden gemaakt. En waar komt deze levens

stijl meer tot uiting dan in de keuken? Bijzonder is dat het 

mes hier aan twee kanten snijdt, want er wordt niet alleen 

gekozen voor verse etenswaren, mensen houden 

ook bij de aanschaf van een nieuwe keuken rekening met het milieu. Een 

maatschappelijke betrokkenheid die ook  fabrikanten doorvoeren in de 

ontwikkeling van keukens. Zo wordt er steeds meer gebruikgemaakt van 

natuurvriendelijke en grondstofbesparende  materialen, wat naadloos 

aansluit op de bewuste levensstandaard.

In dit magazine leest u alles over deze (culinaire) ecologische voetafdruk. 

We nemen u mee in de wereld van keukendesign en laten zien dat duur

zame materialen hand in hand gaan met prachtige ontwerpen en hoogstaande 

kwaliteit. Dat de huidige generatie keukenmeubelen en inbouwapparaten niet 

langer  verborgen hoeven te worden, maar juist zichtbaar mogen zijn. En hoe u 

van uw keuken een centrale leefplek maakt.

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u voldoende inspiratie opdoet om een 

gezonde lifestyle te combineren met milieubewuste keuzes. Want of het nu gaat 

om een robuuste, industriële keuken of juist een traditioneel, authentiek ontwerp: 

in de keuken komen recepten tot leven en voelt iedereen zich thuis. Benieuwd hoe 

de keuken van uw dromen eruit ziet? Kom dan langs in een van onze keuken

studio’s, waar onze ervaren experts aan de hand van uw wensen en eisen een 

 gedetailleerd ontwerp maken van uw droomkeuken. We kijken uit naar uw bezoek.
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LEVEN DOE JE IN DE KEUKEN

 18   Een slimme en duurzame indeling 
Van groot tot klein: keukens met een natuurlijke 
uitstraling.

 42   Waterballet: over kranen, afwassen en meer. 
Nieuwe ontwerpen en energiezuinige vaatwassers.

 58   De mooiste droomkeukens 
Van de alpiene Urban Style tot de atelierlook:  
van deze keukens vallen wij in katzwijm.

 66    Smart Kitchen 
De keuken van de toekomst – is er al!

 67   Keukenplanner 
Alles om absoluut rekening mee te houden bij het 
kopen van een nieuwe keuken.

 90   Dit zijn de keukentrends van 2020 
Wat komt eraan? Wat verdwijnt? Wat blijft?  
De hoogtepunten.

 94   Afzuiging – ontwerp en efficiëntie 
Afzuigkappen en plafondafzuiging zorgen voor 
frisse lucht in de keuken én ze zien er stijlvol uit.

 114   Onze keukenfavorieten 
De lievelingsproducten van de redactie.

INHOUD
E D I T I E  2 0 2 0

52 Veel meer 
dan konij- 

nenvoer: veganistisch 
is een lekker alter- 
natief waar je blij 
van wordt.

18 Natuurlijke 
keukenont-

werpen onderscheiden 
zich vooral door har- 
monieuze kleuren, 
vormen en materialen.

DECORATIE & MATERIALEN

 50   Kijk op design: minimalistische vlakken 
Hoogglans vs. mat: waarom minder meer is.

 88   Een ecologisch huishouden 
Natuurlijke ontwerpen zijn populair en geven een 
prettig gevoel aan de eettafel.

 108   Koken in de buitenlucht 
Vier je leven met stijl in je eigen buitenkeuken.

 120   Handige tips voor thuis en in de keuken 
Iets te vieren en de champagne staat niet koud?  
Of wespen slim verjagen? Zo doe je dat.
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1. 
 ALS DE WIND VAN  
VERANDERING WAAIT ...

... bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens, luidt een oud Chinees spreekwoord. Ook een nieuwe levenssituatie brengt een veran- dering met zich mee en een eigen keuken is dan natuurlijk een welkome afwisseling. Juist wanneer een gezin groeit, is het belangrijk op tijd na te denken over de veranderende behoeften. Heb je een 

andere eethoek, kindvriendelijke opbergladen of misschien een grotere spoelbak nodig? Op al die vragen krijg je antwoord bij de zorgvuldige planning van je keuken. Het leuke is dat je over al deze vragen moet nadenken en je bewust wordt van de vele mogelijkheden bij de planning van een nieuwe keuken.

2.KEUKEN KAPOT? 
VRAAG HULP AAN  
EEN SPECIALIST

Kapot is kapot: wanneer de fronten van deuren en kasten lelijk geworden zijn, de laden klemmen of wanneer het werkblad slijtage vertoont, is het tijd om na te denken over een nieuwe keuken. Overi-gens, gemiddeld wordt een keuken om de 15 jaar vervangen. Wie het slim plant en waarde hecht aan goede kwaliteit, zal de komende jaren gega-randeerd veel plezier aan zijn nieuwe pronkstuk beleven. Onze experts helpen je ove-rigens graag en zullen je tijdens 
een oriënterend gesprek heel 

wat nuttige tips geven om je 
droomkeuken te realiseren. 
Onze tip? Maak vandaag 
nog een afspraak bij je 
keukenspecialist.

GOEDE REDENEN VOOR  EEN NIEUWE KEUKEN
Wie tegenwoordig bezoek krijgt laat zijn  gasten echt niet alleen de woonkamer zien, ook in de keuken zijn ze welkom. Die moet daarom functioneel zijn en er ook nog eens schitterend uitzien. Er zijn natuurlijk nog  meer argumenten om liever vandaag dan  morgen je keuken te vernieuwen.

In deze moderne keuken is 
natuurlijk hout gecombineerd  
met nobel matt black en 
betonnen optiek.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

REPORTAGES & REIZEN

 34   Plasticvrij shoppen 
Op bezoek bij ‘Original unverpackt’ in Berlijn.

 128   Muziek en meer: culturele hoofdstad Galway 
Ierse trekpleister aan zee met traditionele pubs,  
klassieke kustgerechten en fascinerende natuur.

NIEUWS & SERVICE

 6   Actuele foodtrends 
Nieuws over koken en genieten.

 132   Foodcolumn: koken zwart op wit 
Eten op maat: hoe het voelt wanneer je 3D-printer 
je aan tafel roept.

    Colofon

88 Groene 
keuken- 

hulpjes: natuurlijke 
keukenaccessoires 
zijn zinvol en  
erg plezierig.

KOKEN & GENIETEN

 10   Chefkok Tjitze van der Dam 
Hij steekt alle klassiekers in een nieuw jasje.

 36   Bio-borrels uit de drankfabriek 
Omdat natuurlijk gewoon beter smaakt. 
Extra: lekkere drankrecepten met biologische gin.

 52   Trendy: veganistisch eten 
Heerlijke recepten van hartig tot zoet

 78   Creatieve minikeukens & innovatieve ovens 
Overtuigend door raffinement. 
Plus: de stoomfunctie en sous-vide garen.

 98   Nieuwe kookplaten die inspireren 
De kracht van inductie met geïntegreerde afzuiging.

 110   Kitchen Guerillas: een kookrevolutie 
Mobiel koken op bijzondere locaties – 
én bijzonder goed van smaak!

 122   Energiezuinig koelen en invriezen 
Cooler, zuiniger en nog meer versheid.

90 Donkere 
tinten zorgen 

voor zeer spannende 
contrasten. Nieuws- 
gierig naar de andere 
trends voor 2020?

67 Stap voor 
stap naar  

je nieuwe droom- 
keuken – succes 
verzekerd met  
deze tips!  
Extra: checklist  
voor de perfecte 
keukenplanning.

10 Tjitze van 
der Dam is 

een bevlogen kok uit 
Friesland – die altijd 
openstaat voor 
nieuwe inspiratie.
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Eetcultuurkenner en schrijfster 
Hanni Rützler weet het zeker:  
kunst kan een impact hebben op 
onze eetgewoontes. In haar Food 
Report 2020 wijdt zij samen met 
cultuurwetenschapper en theater- 
directeur Wolfgang Reiter een com- 
pleet hoofdstuk aan het boeiende 
thema Eating Art. Het rapport ver- 
schijnt jaarlijks en schetst een beeld 
van de toekomstige trends op het 
gebied van food en gastronomie. 
Volgens Rützler en Reiter kunnen  
we in 2020 een duidelijke, overheer-
sende trend verwachten: een groei- 
ende artistiek-culinaire dynamiek op 
voedingsgebied. Het concept van 
Eating Art gaat daarbij veel verder 
dan de mix van plezier en stijl.  
Daar waar kunst in het spel is, mag 
die kunst ook - zeker in combinatie 
met voedsel - inspireren, irriteren  
en polariseren. In het beste geval 
stemt kunst tot nadenken over de 
eigen eetgewoontes, over een duur- 
zamere omgang met levensmiddelen 
of over gezondere voeding. Meer 
hierover staat te lezen in het Food 
Report, dat verkrijgbaar is via  
www.zukunftsinstitut.de.

Eating 
Art

Hanni Rützler doet onderzoek naar 
trends. Dit jaar legt zij de focus  
specifiek op de versmelting van kunst, 
respectievelijk design met food.

NL_K_006_009_MHK_Foodtrends.indd   6 31.12.19   12:23



SNACKS VAN HOOG NIVEAU
Drie flinke maaltijden per dag, dat past al lang niet meer in ons 
huidige levensritme. Net als werkmodellen en levensstijlen worden 
ook onze eetgewoontes steeds flexibeler. Snackification heet de 
trend die naar de betere snacks streeft. Daarmee wordt zeker niet 
bedoeld dat we dan maar aan fastfood of allerlei zoetigheid 
moeten, nee, het gaat hier om mima’s: minimaaltijden. De koerswij-
ziging van driegangenmenu’s naar kleine maaltijden is trouwens 
prima voor ons welbevinden. Mima’s liggen niet zo zwaar op de 
maag en voorkomen stress. Immers, tijd voor een kleinigheid is er 
altijd. Ook op kantoor. Bijna ieder gerecht is geschikt als mima en 
het aanbod groeit, zeker op het gebied van gezonde convenience- 
maaltijden. Vegetarische burgers, Buddha Bowl, tapa’s of oosterse 
schotels, het aanbod is ruim en internationaal. In veel kantoren 
zijn nu ook al snackbars en mobiele keukens te vinden en iedereen 
kent wel een Aziatisch restaurant ‘om de hoek’. Ook daar zijn veel 
gezonde mima’s te vinden, gaande van BentoBox tot Poke Bowl. 
En... je kunt er gewoon je eigen lunchbox meenemen.

GEZOND UIT DE STAD
Urban Gardening ging vorig jaar bescheiden 
uit de startblokken. Het zelf verbouwen en 
telen is in veel plaatsen ook al een bron van 
inspiratie voor de architectuur. Urban Food  
is het model van de toekomst, dat tot doel 
heeft om het traject tussen het veld en de 
consument zo kort mogelijk te maken.

Swinging topping
Aan het foodbloggersfront maken ze het af en toe  
wel erg bont. Trends die je niet echt discreet kunt 
noemen en drankjes die “Freak Shake” heten...  
Hou je vast! Meer is meer, klinkt het motto bij deze 
bijzonder rijkelijk gegarneerde shakes, waar je op 
Instagram gewoon niet naast kunt kijken. Deze melk- 
dranken worden namelijk geserveerd met zoveel 
topping dat de drank zelf in feite bijzaak wordt.  
En als dat niet voldoende is, dan kun je altijd nog  
een stapje verder en maak je van je food of drink 
bijvoorbeeld een... zeemeermin. Kijk maar eens  
op Instagram onder “Mermaid Food”: alles draait 
daar om de onderwaterwereld. Cupcakes met blauw- 
groen-violette schakeringen, bonte mosselpasta of 
gebak met zacht glanzende vinnen, elke fantasie  
krijgt de vrije teugel. En wie dat allemaal gezonder  
wil vormgeven, bijvoorbeeld voor het volgende 
verjaardagspartijtje van de kinderen, die kan maar 
beter plantaardige alimentaire kleurstoffen gebruiken.

7
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BROWNIES&DOWNIES 
Met meer dan vijftig vestigingen is Brownies&downieS een begrip in Nederlandse 
dorpen en steden. In 2010 opende Thijs Swinkels de eerste lunchzaak waar mensen 
met een verstandelijke beperking de mooiste gerechten op tafel toveren. Aangestuurd 
door enkele professionals verzorgen zij brownies, taartjes, broodjes en salades waar 
je je vingers bij aflikt. De eerste lunchzaak in Nederland waar mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zijn, is  Brownies&downieS niet. Wel uniek 
is de sociaal-economische aanpak van Swinkels. Behalve dat hij zijn bijzondere 
werknemers een kans wil geven op de arbeidsmarkt, ligt zijn focus ook op kwaliteit 
en commercie. Met gerechten van verse en ambachtelijke producten tegen een 
markt-conforme prijs, weet hij de klanten aan zich te binden. Ondertussen blijft het 
aantal vestigingen groeien en is Brownies&downieS ook in België en Zuid-Afrika te 
vinden. www.browniesanddownies.nl

NL_K_006_009_MHK_Foodtrends.indd   8 31.12.19   12:23
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60 minuten 
stabiel

DRINK DE WERELD MOOIER 
Wegwerprietjes van plastic dragen bij tot 
de vervuiling van de wereldzeeën. Alterna-
tieven die je herhaald kunt gebruiken val- 
len echter vaak door de mand vanwege 
de hygiëne. Een creatieve en zeer prakti-
sche oplossing zijn dan eetbare rietjes, 
bijvoorbeeld van pastadeeg. Qua duur-
zaamheid: een topper!

NL_K_006_009_MHK_Foodtrends.indd   9 31.12.19   12:24
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Als jonge chef wordt Tjitze van der Dam erkend als culinair talent van de toekomst – niet alleen de experts zijn het daarmee eens.  
Hij organiseert ook grootse culinaire evenementen om mensen met elkaar te verbinden.

NL_K_010_015_MHK_Portraet_Koch.indd   10 31.12.19   12:23
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Met zijn 33 jaar is Tjitze van der Dam een begrip in de culinaire wereld. Op zijn 
23ste trok hij de stoute schoenen aan verliet zijn Friese geboortedorp. Met on-
gekende ambitie en werklust vocht hij zich binnen mum van tijd naar de gastro-
nomische top. Van koken tot organiseren, Tjitze is van alle markten thuis.  

VAN FRIES BROEKIE 
TOT STERRENCHEF 

O N Z E  A U T E U R  M A R I J N  R U H A A K  O N T M O E T T E  
T J I T Z E  V A N  D E R  D A M  V O O R  E E N  E X C L U S I E F  I N T E R V I E W

A ls enige zoon van een bakkersmoeder en een vader  
in de imkerij, groeide Tjitze op in het Friese dorpje 
Jubbega. Zo gedreven als hij nu is, zo lui was hij als 

puber. ‘De middelbare school was niet echt mijn ding’, ver- 
telt Tjitze laconiek. ‘Ik was een probleemkind en in alles  
een rebel. Op een gegeven moment werd ik samen met mijn 
ouders ontboden bij de directeur en was stoppen met school 
nog de enige optie. Ik schreef me in voor de opleiding con- 
sumptieve technieken in Heerenveen. Ik wist door mijn 
moeder natuurlijk al het een en ander van brood en banket 
en was nieuwsgierig naar de kook- en serveerlessen.’ Een  
schot in de roos. Waar Tjitze een paar maanden eerder nog 
zonder een sprankje motivatie in de schoolbanken zat, ont- 
popte hij zich nu tot serieuze student. ‘Ik vond koken fantas- 
tisch en voor het eerst in mijn leven werd ik ontzettend ij- 
verig. Ik stroomde door naar de middelbare hotelschool in 

Leeuwarden en studeerde verder voor leidinggevende in de 
keuken.’ Ondertussen werkte Tjitze in verschillende restau-
rants. Officieel moest hij vier dagen werken naast zijn studie, 
maar hij was zo enthousiast dat het er al snel vijf werden.

“Als ik echt carrière wilde maken, moest 
ik naar de Randstad” 

HET DAPPERE VERTREK 
In vier jaar tijd werkte Tjitze zich van leerling op naar sous- 
chef van De Jufferen Lunsingh in Westervelde. ‘Een gewel- 
dige plek waar je alles zelf deed. Van slachten en uitbenen  
tot verbouwen en oogsten. Prachtig en heel leerzaam om te 
doen, maar na vier jaar wilde ik verder. Door naar de top.’  >>

Tjitze van der Dam met de kippen bij De Jufferen Lunsingh. De topkok weet: 
„Wij Nederlanders kunnen trots zijn op onze keuken en onze lokale producten.“

NL_K_010_015_MHK_Portraet_Koch.indd   11 31.12.19   12:23
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Die top lag alleen niet in Friesland, merkte hij al snel. ‘Als 
ik echt carrière wilde maken, moest ik mijn veilige thuisha-
ven verlaten en naar de Randstad verhuizen.’ Als 23-jarig 
jochie stond Tjitze niet bepaald te springen om naar de 
andere kant van het land te verhuizen. ‘Ik besloot het een 
jaar of twee te proberen en dan opnieuw te kijken of ik dit 
leven echt wilde. De eerste maanden vond ik heel zwaar.  
Ik werkte in een Haarlemse keuken en het boterde hele-
maal niet tussen mij en de chef. Bovendien voelde ik de 
kloof tussen het dorpsleven en de stadscultuur heel sterk.’

DUIZENDPOOT
De interesse van Tjitze was vanaf zijn beginjaren in Fries- 
land al breed en beperkte zich lang niet alleen tot wat er  
op het fornuis borrelde. In de tijd dat Twitter zijn intrede 
deed, organiseerde Tjitze live jamsessies op het almaar 
populairder wordende mediakanaal. Voor elke uitzending 
nodigde hij verschillende chefs uit met wie hij technieken 
en culinaire ideeën uitwisselde. ‘Zo kwam ik in contact  
met Menno Post die op dat moment bij het tweesterren- 
restaurant van Ron Blaauw kookte. Toen hij op Twitter zag 
dat ik naar Haarlem vertrok, nodigde mij uit voor een kop 
koffie. Waarom ik niet bij hem was komen werken? Ik was 
stomverbaasd, voor mijn gevoel was ik nog maar een jonkie 
en hartstikke onervaren. Het klikte wel heel goed tussen 
ons en daardoor durfde ik hem na twee rampzalige maan- 

den in Haarlem op te bellen om te vragen of hij misschien 
ergens een plek voor mij wist.’ Gewoon een keuken in de 
Randstad waar Tjitze rustig verder kon leren en zich kon 
ontwikkelen tot ervaren kok. Maar Menno Post had andere 
ideeën en zag de jonge kok nog altijd graag in zijn keuken 
bij Ron Blaauw werken.

HET BEGIN VAN DE TOP
Zo gezegd, zo gedaan. Voordat Tjitze het doorhad, stond  
hij in de keuken van een tweesterren-restaurant. ‘Ik vond 
het behoorlijk spannend, want ik was net in de Randstad 
beland en mijn eerste baan was al in de soep gelopen. Ik 
dacht: als het hier mislukt, kan ik net zo goed terug naar 
Friesland. Dan was ik niet gemaakt voor de topkeuken.’ 
Menno stelde hem gerust en gaf hem een veilige functie als 
Chef de Partie. Tjitze zou zo niet alleen op de garde staan 
en rustig kunnen wennen. Zou, want die situatie duurde 
nog geen twee weken. ‘De collega met wie ik werkte ging 
weg dus na twee weken stond ik gewoon in mijn eentje te 
knallen. Maar het ging heel goed en ik vond het super 
leuk.’ Nog geen vijf maanden later vertrok ook de sous-
chef. Opnieuw zag Tjitze zichzelf die rol niet overnemen: 
‘Er waren zoveel mensen daar die veel langer werkten en 
veel meer ervaring hadden. Ik voelde me nog altijd een 
broekie van 25 jaar.’ Opnieuw dacht Menno daar anders 
over en plaatste Tjitze in deze nieuwe, hogere functie. 

Goede smaak is ook een kwestie van het juiste teamwerk: Tjitze van der Dam (rechts) begon als souschef van Menno Post (linkerzijde).  
Zijn liefde voor de Nederlandse keuken heeft hij met zijn nuchtere kijk vertaald in een kookboek.

NL_K_010_015_MHK_Portraet_Koch.indd   12 31.12.19   12:23



13

SNERT VAN DOPERWT  
MET KRABBETJES

Ingrediënten voor 4 personen
1 streng krabbetjes • 50 gr. zout • 1 takje tijm • 1 takje 
rozemarijn • 3 blaadjes laurier • 2 l gevogeltebouillon 
• 1 kg doperwten (of tuinerwten uit de vriezer)
Benodigd: blender of staafmixer

Bereiding
Strooi royaal zout over de krabbetjes en verdeel de 
fijngesneden kruiden over de krabbetjes. Laat deze  
24 uur rustig pekelen in de koelkast. • Spoel het zout 
van de krabbetjes af en dep het vlees goed droog.  
• Braad de krabbetjes aan in roomboter en stoof ze 
zacht in bouillon gaar. • Haal de krabbetjes uit de 
bouillon als ze gaar zijn. Zet de bouillon op met de 
doperwten en laat ongeveer 15 minuten koken. • Als  
de doperwten gaar zijn, maak je ze met de bouillon fijn  
in de blender of met de staafmixer. Breng het mengsel 
op smaak met peper en zout.

Voor de vulling van de soep
Snijd de ui in de lengte door de helft en bak de helften 
in olijfolie op middelhoog vuur mooi donker (bijna 
zwart) tot ze gaar zijn. Snijd de uihelften daarna in 
4 gelijke parten. • Snijd de wortel in de lengte in halve 
ringen van 1 cm en blancheer de ringetjes kort tot ze 
beetgaar zijn. • Snijd de knolselderij in blokjes van 1 cm 
en bak ze in olijfolie op hoog vuur mooi gaar. • Snijd 
het spek in fijne reepjes en bak ze krokant. • Snijd de 
krabbetjes van het bot af en bak ze aan beide kanten 
krokant. • Leg 2 krabbetjes midden in het bord en doe 
een eetlepel knolselderijblokjes, de wortelringen en 2 
parten uien erbij. Giet de soep erbovenop. Strooi het 
krokante spek ten slotte over de soep.

Snert staat voor de winter; één dag vorst en we 
zitten allemaal aan de snert. Deze variant is 
heerlijk in de zomer, op basis van verse doperwtjes 
met mooie, zacht gestoofde krabbetjes.

>>

Tjitze van der Dam: 
“Hollandse klassiekers 
Anno Nu”
Hollandse klassiekers 
met een verrassende, 
moderne twist. Hard-
cover, 187 pagina‘s, 
Sciptum Books, 25,99 
euro, www.bol.com/nl

MATCHEN
Behalve goed koken en leidinggeven, leerde Tjitze in  
de keuken van Menno nog een belangrijke les: dit werk  
hou je alleen vol wanneer het matcht met de chef. Die 
match was er met Menno absoluut, maar met de chef die 
hem opvolgde zeker niet. ‘Menno was heel open en duide- 
lijk. Met hem kon ik communiceren en had ik het gevoel  
dat we samen naar een resultaat groeiden. We vormden 
echt een front samen. Dat heb je wel nodig als je van  
de vroege ochtend tot na middernacht met elkaar in een 
keuken staat. Met de nieuwe chef was dat niet zo. Voor  
het eerst ging ik weer met een rotgevoel naar mijn werk. 
Dat hou je niet lang vol.’ Tjitze besloot te vertrekken en  
een baan aan te nemen als souschef in een kleine keuken 
in zijn nieuwe woonplaats Zandvoort. 

“Voor het eerst ging ik weer met een 
rotgevoel naar mijn werk”

24H CHEFS
In deze relatieve luwte kreeg Tjitze tijd om ook zijn andere 
talenten te ontwikkelen. Want niet alleen zijn kookkunsten 
maken hem tot een bekend fenomeen, ook met zijn organi- 
satorisch talent gooit hij hoge ogen. ‘Ik hou van koken, 
maar ik hou er helemaal van om mensen met elkaar te ver- 
binden. Dat deed ik in Friesland al bij de live jamsessies op 
Twitter en ook na die tijd zocht ik altijd contact met men- 
sen uit alle takken van de gastronomie.’ In 2013 boekte 
Tjitze een onverwacht groot succes met een project dat hij 
met zijn toenmalige chef Frank Schipper als kleine ludieke 
actie bedacht. ‘Het idee was om samen met andere chefs 
voor een goed doel een mooi benefietdiner te koken. Tjitze 
zou Tjitze echter niet zijn als hij de lat niet hoog zou leg- 
gen, iets in de geest van het Glazen Huis, bedacht hij. ‘We 
besloten onszelf uit te dagen door 24 uur achter elkaar in 
de keuken te staan. Naïef als ik was, begon ik tien weken 
van tevoren wat chefs te benaderen met de vraag of zij mee 
wilden koken. Tot mijn verbazing zei iedereen direct ‘ ja’. 
Toen hebben we maar meteen de Librije gebeld en toen zij 
ook mee wilden doen de rest van de Nederlandse top.’ Wat 
begon als onschuldig plan, resulteerde al snel in een enorm 
evenement. Van koks tot sponsors van producten, iedereen 
deed mee met het zogenaamde 24H Chefs. ‘Tien weken 
lang stonden we om 7 uur ’s ochtends naast ons bed om  
er pas weer middernacht in te duiken. 

NL_K_010_015_MHK_Portraet_Koch.indd   13 31.12.19   12:23



14

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  K O K E N  &  G E N I E T E N

Fo
to

‘s
: S

ci
pt

um
 B

oo
ks

 / 
Sa

sk
ia

 d
e 

W
al

 (5
), 

iS
to

ck
/M

ah
irA

te
s

Want behalve de organisatie hadden we natuurlijk ook nog 
een restaurant te runnen’. Het was het allemaal waard, 
want het evenement werd een enorm succes en kreeg in 
2016 en 2019 een spectaculair vervolg.

KEUKENHOPPEN
Dat Tjitze niet lang in Zandvoort zou blijven werken, was 
vanaf het begin bekend. Regelmatig werd hij door top- 
hotels en -restaurants gebeld om zijn krachten en ideeën.  
Bij elk telefoontje twijfelde hij opnieuw of hij de nieuwe 
uitdaging wel aankon en elke keer ging hij overstag. ‘Dat 
was zo toen ik werd gebeld door Vrienden van Jacob in 
Sanpoort-Noord, maar ook toen INK Hotel vijf jaar geleden 
belde. Ergens blijf ik me nog altijd dat jochie uit Friesland 
voelen. Zeker toen INK aan de deur klopte, toen moest ik 
echt even slikken’, lacht Tjitze. ‘Ineens moest ik in een nog 
te openen hotel leiding geven aan 20 man, dat had ik nog 
nooit gedaan. Ik kreeg drie weken de tijd om een team te 
verzamelen, een kaart te maken en een garde op te zetten. 
Ik sliep nog geen vijf uur per nacht, maar ik flikte het en de 
opening was super.’ Deze ervaring rijker, verzorgde hij een 
paar jaar later de pre-opening en opening van weer een 
nieuw hotel QO in Amsterdam. Van 20 man personeel, 
bouwde hij een team van 35 man en leerde hij het plezier 
van leidinggeven pas echt kennen. Als kers op de taart be- 
landde Tjitze uiteindelijk bij Waldorf Astoria. ‘Hoger kom 
je niet, dus ik zou gek zijn als ik die kans voorbij liet gaan.’

“Ik wilde altijd tot de 20% uitblinkers 
behoren”

TJITZE VOOR ZICHZELF
Terwijl Tjitze besloot om naar Waldorf te vertrekken,  
speelde hij al wel met het idee om voor zichzelf te begin-
nen. ‘Ik had nog niet echt een plan, maar ik wilde ook  
niet de rest van mijn leven blijven rond hoppen. Omdat  
de spanningsboog bij mij kort is en ik al snel weer toe ben  

aan een nieuwe uitdaging, zou het daar natuurlijk wel op 
uitdraaien.’ Het probleem: Tjitze had honderd ideeën en 
nog geen vast plan om de veilige positie in loondienst over- 
boord te gooien. ‘Ik had de tijd bij Waldorf nodig om de 
dingen voor mijzelf op een rijtje te zetten. Ik ben iemand 
die zichzelf constant tegenover zichzelf wil bewijzen en 
daardoor wilde ik altijd tot de 20% uitblinkers behoren. 
Maar waarom zou ik in een topkeuken moeten staan om 
het beste uit mijzelf te halen?’ Wat zeker meespeelde, was 
zijn verwaarloosde rol als echtgenoot en vader van een 
tweejarige dochter. Omdat zijn vrouw zelf restaurantmana-
ger is geweest, begrijpt ze heel goed hoe het leven van  
haar man eruitziet. ‘Maar het begon te wringen. De eerste 
woordjes van mijn dochter kreeg ik via een filmpje mee  
en ik zag haar eigenlijk vooral in mijn korte pauzes via 
FaceTime. Dat is dan de interactie met je gezin’,  
concludeert Tjitze.

“Ik ga alleen nog maar leuke dingen 
doen”

LEEFTIJD IN ARBEIDSJAREN
Eerlijk is eerlijk, Tjitze heeft zijn sporen wel verdiend. Hij 
mag dan wel 33 zijn, als je zijn uren in de horeca bij elkaar 
optelt en vergelijkt met een gemiddelde werkweek, zou hij 
nu 44 zijn. ‘In de 17 jaar, heb ik 11 jaar extra gewerkt, dat 
ga je wel merken aan je knieën en je rug. Ik moet het dus 
anders gaan doen, als ik niet over vijf jaar in een rolstoel 
wil zitten en mijn carrière tot het verleden hoort.’ Op mo- 
ment van schrijven (oktober 2019) is Tjitze een kleine drie 
weken als zelfstandige aan de slag. Hij nam ontslag bij 
Waldorf en is nu volledig zelf verantwoordelijk voor zijn 
geluk en zijn uitdagingen.‘ Mijn agenda loopt nu al over! 
Veel mensen vragen wat ik nu precies ga doen en eigenlijk 
heb ik maar een antwoord: leuke dingen! Ik kan koken, 
managen, organiseren en concepten ontwikkelen dus de 
kans dat ik mij ga vervelen schat ik klein in.’ <<
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Kwaliteitscontrole in de boomgaard bij De Jufferen Lunsingh maakt ook deel uit van het werk van een chef-kok.

NL_K_010_015_MHK_Portraet_Koch.indd   15 31.12.19   12:23



SENSEPRO®, 
DE PROFESSIONELE 
SOUSCHEF THUIS

Wanneer je het vertrouwen hebt dat gerechten niet kunnen mislukken, dan durf je je culinaire 
experimenten makkelijker de vrije hand te geven. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak 
een biefstuk - of dat nu rare, medium of well-done is - of bereid een sous-vide gerecht. Met de 
SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed. De kookplaat communiceert met een 
draadloze voedselsensor die de kerntemperatuur meet zodat de juiste temperatuur voor het 
beste resultaat automatisch gehandhaafd blijft en het kookproces precies wordt gecontroleerd. 
Zelf hoef je alleen maar een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren en natuurlijk de 
tafel te dekken. Een AEG SensePro® kookplaat is dan ook met recht de professionele souschef 
van iedere thuiskok. Meer informatie op: AEG.NL/TASTE

AEG SensePro ad 420x297 mm.indd   1 27-Sep-19   13:01:42
016_017_ANZ_Keuken_AEG SensePro_einzel.indd   16 12.12.19   13:54



SENSEPRO®, 
DE PROFESSIONELE 
SOUSCHEF THUIS

Wanneer je het vertrouwen hebt dat gerechten niet kunnen mislukken, dan durf je je culinaire 
experimenten makkelijker de vrije hand te geven. Kook aardappelen, laat saus sudderen, bak 
een biefstuk - of dat nu rare, medium of well-done is - of bereid een sous-vide gerecht. Met de 
SensePro® inductiekookplaat lukt elk gerecht even goed. De kookplaat communiceert met een 
draadloze voedselsensor die de kerntemperatuur meet zodat de juiste temperatuur voor het 
beste resultaat automatisch gehandhaafd blijft en het kookproces precies wordt gecontroleerd. 
Zelf hoef je alleen maar een gerecht en het gewenste resultaat te selecteren en natuurlijk de 
tafel te dekken. Een AEG SensePro® kookplaat is dan ook met recht de professionele souschef 
van iedere thuiskok. Meer informatie op: AEG.NL/TASTE

AEG SensePro ad 420x297 mm.indd   1 27-Sep-19   13:01:42
016_017_ANZ_Keuken_AEG SensePro_einzel.indd   17 12.12.19   13:54



K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

Met deze elegante keuken 
kies je voor dé trendkleur van 
dit seizoen: stijlvol matzwart, 
met een indrukwekkend en 
eigentijds kookeiland. Door de 
combinatie met hout ontstaat 
een uitnodigende sfeer.
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Een nieuw ontwerp met een van de mooiste materialen die de  
natuur te bieden heeft: zachte houtlook meets rechtlijnig design,  
heldere vormentaal en trendy zwart. Natuurlijk niet zonder veel  
fris groen en gepersonaliseerde opbergoplossingen.

K E U K E N S  V O O R  V E E L E I S E N D E  D E S I G N F A N S

DE NIEUWE 
NATUURLIJKHEID 

19
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1 Met deze oppervlakken en dit patroon lijkt de keuken wel handgemaakt van massief eikenhout. Zo maak je van de keuken een natuurlijke 
feelgood plek. De houtlook-fronten zijn bovendien zeer onderhoudsarm.  2 Deze keuken speelt met het expressieve contrast van zwart en  
wit en combineert een matte houtlook met hoogglansfronten. De moderne uitstraling wordt benadrukt door de open metalen wandrekken.   
3 + 4 Deze keukens (afb. 3 + 4) leveren het overtuigende bewijs: hout en trendy zwart vormen een droompaar. Dit duo staat garant voor een 
moderne én huiselijke sfeer.

1

2
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N atuurlijk is het nieuwe chic. Je ziet het op allerlei 
gebieden, maar vooral in de keuken en bij het 
koken. Een maaltijd moet niet alleen goed smaken, 

maar ook gezond en ecologisch verantwoord zijn.  
We zijn op zoek naar puur en onvervalst genieten en 
hechten belang aan een goede bereiding van ons voedsel. 
Dit herbronnen op de natuur speelt ook een grote rol bij het 
kiezen van een keukenontwerp. De nieuwe natuurlijk-
heid brengt rustgevende kleuren, groene 
planten en natuurlijke materialen –  vooral 
hout! 

BETER LEEFKLIMAAT
Hout is een van de mooiste mate- 
rialen die de natuur ons te bieden  
heeft. Niets streelt onze ogen en 
handen zozeer als hout: het voelt 
warm aan en ziet er warm uit. Het  
is de zintuiglijke tegenpool van onze 
kille digitale wereld. Natuurlijk is hout 
nooit weggeweest, maar een natuur- 
lijke houtlook werd doorgaans geassoci-
eerd met rustieke landhuiskeukens. Dat is al 
lang niet meer zo: houtlook-keukens staan nog 
steeds voor comfort maar hebben inmiddels veel 
meer te bieden dan die knusse landhuislook: zelfs eigen-
schappen als ‘rechtlijnig’, ‘stijlvol’ en ‘modern’ zijn ze niet 
langer vreemd. Hout is namelijk een ongelooflijk veelzijdig 
materiaal, waarmee je totaal verschillende effecten kunt 
bereiken door het anders te verwerken en te combineren 
met andere kleuren en materialen. Bovendien kun je elk 
houtproduct moeiteloos in je keukenontwerp toepassen,  

of het nu echt hout is of geperst hout. Ook houtfineer is erg 
populair. Het ziet er bedrieglijk echt uit, is bijzonder gemak- 
kelijk te onderhouden, biedt veel keuzemogelijkheden en 
vormt een goedkoop alternatief voor echt hout.  

ZWART EN HOUT – EEN STERK STEL
De warme houtlook gaat vergezeld van een tweede  

trend in keukenland: zwart blijft ook in 2020 dé 
keukenkleur. Natuurlijk heeft zwart als accent-

kleur wel eens eerder bijrolletjes gespeeld in 
de keuken. Maar de voormalige figurant  

is een hoofdrolspeler geworden: je ziet 
deze donkere trendkleur nu terug op 
werkbladen, fronten en zelfs muren. 
Stijlvolle designkeukens maken in- 
druk met hun matzwarte oppervlak 
en greeploze afwerking. Zelfs de 
doorgaans traditionele landhuisstijl 
krijgt een moderne en tijdloze uit- 

straling dankzij de nieuwe zwarte fron- 
ten. Zwart geeft diepte aan een lichte 

ruimte en laat de grenzen van de ruimte 
vervagen. Zwart zorgt daarnaast voor een 

snufje drama en koelte, maar ook voor veel 
sensualiteit. Vooral wanneer je het combineert met 

een warme houtlook. Wie een volledig zwarte look iets teveel 
van het goede vindt, kan deze ‘niet-kleur’ gewoon combine-
ren met zijn tegenpool. Met stralend witte legplanken en 
werkbladen kun je spannende contrasten creëren. Naast 
elkaar worden beide ‘niet-kleuren’ opvallend en tijdloos.  
In combinatie met houten accessoires en keukengerei 
ontstaat een moderne en toch huiselijke sfeer. 

Keukens met simpele, 
rechte vormen accentueren 

de houtlook en de  
afzonderlijke houtnerven. 

Een bijzonder stijlvolle 
combinatie met zwart. 

3

4

>>
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FEELGOOD-KLEUREN UIT DE NATUUR
Ook bij het kiezen van kleuren is de natuur een prachtige 
inspiratiebron. Natuurlijke kleuren kalmeren, geven positie-
ve energie en maken van je keuken een plek om te ontspan-
nen. Een plek waar je 's morgens van je koffie geniet en 's 
avonds met plezier kookt. En: hoe helderder de natuurlijke 
tinten, hoe tijdlozer en veelzijdiger ze zijn. Zand- en crème-
tinten passen in iedere woonstijl, omdat ze harmoniëren met 
elke kleur en elk materiaal. Aardebruin staat voor gezellig-
heid en geeft een geborgen gevoel. Ook groentinten doen 
het goed in de keuken: op dit moment zijn vooral 
de lichte plantenkleuren in. En wie van blauw 
houdt kiest voor ‘Deepsea Blue’, een 
donker zwartblauw, geïnspireerd op de 
peilloze diepten van de zee. Deze kleur 
werkt rustgevend en zorgt voor een 
stijlvolle en moderne uitstraling.

Aardebruin, 
frisgroen en  

lichte zandtinten:  
natuurlijke kleuren  
zijn het hélemaal in de  
hectiek van alledag. Ze 

brengen rust en verande-
ren je keuken in een  

feelgood-plek.

5 Ook ‘Earth Colours’ zijn in. Ze werken rustgevend en hebben een nobele uitstraling.  6 Groen is altijd een goede keus in de keuken. De natuurlijke tint 
van salie is dé opkomende trendkleur van dit moment.  7 Crèmetinten hebben bijna dezelfde uitstraling als wit: ze zijn tijdloos en veelzijdig omdat ze 
perfect harmoniëren met elke andere kleur.

6

5

7

Frisse appels, 
aardappelen en 
uien uit eigen 
tuin of van de 
biologische markt: 
hierin blijven ze 
gegarandeerd vers.
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Ook de landhuiskeukens hebben de diepdonkere tinten ontdekt.  
Hier zijn de cassettedeuren uitgevoerd in mysterieus zeeblauw. Dit geeft 
het rustieke ontwerp een moderne uitstraling. En het comfort? Dat blijft!
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Orde op zaken! Zorg voor voldoende bergruimte   
bij het plannen van je keuken. Zo ontstaat een 
harmonieus keukenbeeld.  

8 Helder en zeer overzichtelijk: dankzij 
deze lade-organisers is alles snel binnen 
handbereik. 
9 Glazen, ontbijtkommen en je favoriete 
koffiemokken: open kasten zijn ideaal 
voor de dagelijkse gebruiksvoorwerpen.
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FRUITIGE ANANASCHUT-
NEY MET CHILIPEPER

Ingrediënten  
voor ongeveer 4 potjes
• 1 rijpe ananas (ca. 750 gr.) • 1 grote 
ui • 2 teentjes knoflook • 2 - 3 
middelgrote chilipepers (naar smaak)  
• zout, peper • een scheutje witte 
wijnazijn • een scheutje water  
• 3 el olijfolie • geleisuiker 3:1

Bereiding
• Schil en ontpit de ananas. Snij het 
vruchtvlees in kleine stukjes. Pel de 
uien en snij ze in kleine blokjes. Hak  
de knoflook fijn. • Verhit de olijfolie  
in een pan en laat daarin de uien, 
knoflook en ananas goed fruiten onder 
permanent roeren.• Blus af met een 
scheut witte wijnazijn en voeg ver- 
volgens een scheut water toe. Laat 
enkele minuten sudderen. • Pureer  
het geheel tot een grove vruchtenmoes 
(zorg dat er enkele stukjes ananas en  
ui zichtbaar blijven). Voeg de gehakte 
chilipeper toe naar smaak. • Voeg de 
geleisuiker toe en laat enkele minuten 
doorkoken. Doe de geleiproef met een 
lepel: haal een kleine hoeveelheid uit 
de pan en controleer of het mengsel 
tijdens het afkoelen jamachtig wordt. 
Zet de wekpotten klaar en giet de 
chutney na het inkoken kokend heet  
in de schone, voorverwarmde potten  
en sluit deze onmiddellijk daarna af. 
Schroef de deksels erop en zet de 
potten gedurende ca. 1 minuut 
ondersteboven. Laat ze vervolgens 
afkoelen op een isolerend oppervlak. 
Houdbaarheid: ca. 3 - 6 maanden mits 
bewaard op een koele, donkere plaats.

DO IT YOURSELF: DE ZOMER IN JE GLAS
Of je groenten en fruit nu uit eigen tuin komen of van de markt: ook 
jongeren zijn dol op zelfgemaakte jam, chutney, likeur of augurken 
volgens grootmoeders recept. En het mooiste is: zo'n food-trend is  
niet alleen duurzaam maar ook snel op te pikken. Waar je op moet  
letten: gebruik liefst alleen seizoensproducten. Die zijn kwalitatief  
het beste. En zorg dat je alles koel en donker bewaart. Dan blijven  
al die gezonde vitaminen en mooie kleuren behouden.

8 9
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RUIMTE WINNEN
Voldoende opbergruimte is cruciaal voor een keuken, alles 
moet een vaste plek hebben: borden en bestek, potten en 
pannen, levensmiddelen en drankkratten. Als je weinig 
plaats hebt, zit er veel bergruimte in kasten met uittrekele-
menten in plaats van deuren. Alle keukengerei en voorraden 
zijn dan van beide kanten gemakkelijk binnen handbereik. 
Je kunt kiezen voor klassieke, plafondhoge apothekerskasten 
of onderkasten met volledig uittrekbare elementen. Het is 
ook verstandig om te investeren in een handig ladesysteem. 
In conventionele keukenlades heerst meestal chaos. Kies je 
echter voor een schuiflade om je bestek in te sorteren en je 
specerijen en voorraad zorgvuldig te bewaren, dan gebruik  
je nog dezelfde ruimte, maar krijg je er een beter overzicht 
én meer plaats voor terug. Bovendien: een opgeruimde  
keuken lijkt altijd groter. 

Een echt goed gesorteerde opslag- en 
voorraadruimte heeft een hoop voor-
delen: het scheelt winkelen, kost minder 
tijd en je kunt spontaan verrassende 
gasten ontvangen.

Waar moet je  
toch met die  
grote drank- 
kratten naartoe?  
Veel fabrikanten 
verkopen speciale 
opbergsystemen 
in stijlvolle hoge 
kasten (afb. links). 
Zo ontstaat een 
harmonieus ge- 
heel met de rest 
van de keuken.

Zo’n klassieke voor- 
raadbus (afb. rechts) 
is luchtdicht en ab- 
soluut ideaal voor 
koffie, bloem en 
suiker.

Deze organiser  
(afb. hieronder) 
heeft een uitneem-
baar draagmandje 
van wit kunststof.

Koelkastmagneet 
van kurk met minituin 

•  Stap 1: een gat maken voor 
het plantje. Hol de kurk voor 
ongeveer de helft voorzichtig 
uit met behulp van een 
schaar en een scherp mesje 
(laat aan de randen ongeveer 
2 tot 3 mm ruimte over).

•  Stap 2: plaatsen van de 
magneet. Snij in het onderste 
derde deel van de kurk een 
klein vierkantje uit. Druk 
hierin een kleine kubusmag-
neet van ongeveer 5x5 mm 
stevig vast.

•  Stap 3: minituin aanleggen. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur 
planten die weinig water 
nodig hebben. Vul de kurk 
voorzichtig met potgrond, 
poot het plantje en... klaar!

GREEN LIFE 
DECOTIP

>>

Aardappelen houden van koel 
en donker. Anders gaan ze gif-
tige, bittere stoffen aanmaken.
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Met een goede in- 
deling verandert een 

kleine keuken in een 
waar ruimtewonder met 
voldoende bergruimte,  

grote werkvlakken én een 
comfortabele eethoek.

10

11
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PRAKTISCHE TIPS 
VOOR KLEINE KEUKENS

1 No-go: wanorde Eigenlijk gelden 
voor kleine keukens twee regels: 
orde houden en ‘minder is meer’. 
Dat wil zeggen: zet de ruimte niet  
te vol en berg kleine frutsels op.  
2 Slimme inbouwoplossingen 
Een broodrooster, waterkoker,  
koffiezetapparaat, smoothie- 
blender: geef al je keukenappa- 
raten al tijdens het plannen een 
eigen opbergplek. 
3 Gebruik grote vlakken 
optimaal Door vaak hetzelfde 
materiaal te gebruiken, zoals hout, 
voelt zelfs de kleinste ruimte 
harmonieuzer en opener aan.
4 Stop de stoelendans Een zit- 
bank neemt minder plaats in dan 
stoelen en biedt idealiter ook nog 
extra opbergruimte.

GROOTS UITPAKKEN
Niet iedereen die van koken en bakken houdt heeft een 
grote keuken met veel ruimte. Zeker niet in de grote steden, 
waar de woonruimte beperkt is. Maar er is goed nieuws: met 
de juiste inrichting krijgen zelfs kleine keukens meer 
oppervlak en opbergruimte. Regel nummer één is: het moet 
uit de lengte of uit de breedte komen. Plafondhoge keuken-
kasten doen groot aan en bieden veel bergruimte. Er is 
ruime keuze uit verschillende kasthoogtes. Zo kun je 
bijvoorbeeld probleemloos twee hangkasten boven elkaar 
plaatsen. In de bovenste kast zet je alles wat je zelden 
gebruikt, zoals de braadslede, de bakblikken voor Pasen of 
die schattige vormpjes voor de kerstkoekjes. Voor een 

relaxte sfeer en een eigenwijze look kun je de gesloten 
bovenkasten ook combineren met open wandrekken. Maar 
orde blijft een eerste vereiste: berg je frutsels dus op in 
mooie blikken, potten of dozen. Keukens in lichte kleuren 
of houttinten lijken groter. Donkere kleuren, opvallende 
patronen of zware natuurstenen werkbladen kunnen een 
kleine ruimte donkerder en smaller laten lijken. We raden 
je aan om in smalle keukens geen grepen te gebruiken. 
Greeploze fronten zien er niet alleen erg stijlvol uit, ze 
verminderen ook de kans op stoten. Zo kunnen meerdere 
koks zich tegelijk omdraaien en rondlopen zonder ergens 
aan te blijven haken of zich te bezeren, zelfs als je keuken 
een pijpenla is. 

TREND: TINY KITCHEN
Een volledig uitgeruste keuken op 
een compact oppervlak: een "Tiny 
Kitchen" is een keuken die weinig 
ruimte inneemt maar veel ruimte 
biedt. Om dit te bereiken, kiest de 
fabrikant voor plafondhoge kasten, 
paneelsystemen en een homogeen 
kleurconcept. Het kookeiland met 
geïntegreerde eethoek zorgt voor 
een vloeiende overgang naar het 
woongedeelte.

10 Zin in kleur? Hier zie je dat zachte tinten, zoals mintgroen, perfect bij kleine keukens passen.  11 De mix van gesloten fronten en open 
legplanken maakt deze keuken zo aantrekkelijk.  12 Van front tot eethoek: dit ontwerp in homogene houtlook maakt van deze leefkeuken één 
geheel. Dat creëert rust en harmonie. 

12

>>
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GRENZELOOS GEBRUIKSGEMAK
Van grote keukens ga je groot denken. Er zijn legio  
mogelijkheden, zowel qua vormgeving als voor wat be- 
treft het aantal apparaten en de grootte ervan. Wie veel 
ruimte heeft is meestal het beste af met een U-vormige 
keuken: met drie keukendelen belooft dit veel opberg-
ruimte en een groot werkvlak. Bovendien zijn de afstan- 
den in de keuken korter en wordt het werken er gemakke-
lijker doordat de afzonderlijke functiegebieden dicht bij 

elkaar liggen. Eén keukendeel kan tegelijkertijd fungeren 
als werkblad en bar. Je zit er op barkrukken. De meeste 
plattegronden in moderne huizen zijn berekend op  
een keuken met kookeiland. Zo'n eiland kan op verschil-
lende manieren worden gebruikt: als werkblad met op- 
bergruimte, met een geïntegreerde kookplaat of met een 
ingebouwde spoelbak. Voorwaarde is natuurlijk wél dat  
de elektriciteit, afzuigkap of waterleiding daar kan  
worden aangesloten. 

Eigenzinnige 
ontwerpen en 
vormen: grote  
keukens bieden  
veel ruimte voor 

vormgeving.

Open indeling en heldere architectuur: in deze minimalistische keuken vloeien koken en leven moeiteloos in elkaar over. Het greeploze 
kookeiland en het woongedeelte met de donkere kasten sluiten naadloos op elkaar aan.

Modulaire concepten bieden veel creatieve mogelijkheden voor een royale, vrijstaande indeling. 

28
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...EN TIPS VOOR GROTE KEUKENS

1 Doorlopend ruimtelijk concept Grote keukens 
hebben een rode draad nodig. Als ze in open ver- 
binding staan met de leefruimte, moeten ook de 
banken, sideboards, vitrinekasten en legplanken  
in dezelfde stijl zijn.
2  Voor nog meer flexibiliteit: de modulaire 
keuken Als je niet vast wilt zitten aan een inbouw-
keuken,  ben je goed af met modulaire elementen. 
3 Gewaagd kleurgebruik Donkere tinten, zoals de 
trendkleur zwart, geven grote ruimten een stijlvollere 
uitstraling én meer diepte. 
4 Materialenmix Hoogglans, hout, steen en marmer: 
in een grote keuken kun je met verschillende mate- 
rialen spelen. Zo creëer je spannende contrasten.

Salon-chic: deze keuken oogt bijzonder stijlvol 
door het zwarte marmercomposiet.

NL_K_018_031_MHK_Titelstrecke.indd   29 31.12.19   12:22



Altijd een geslaagde combinatie: natuurlijk licht en subtiel geplaatste ledspots.
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HET EFFECT VAN LICHT & MODERN GROEN
Of je je in een ruimte prettig voelt hangt af van het ontwerp, 
het kleur- en materiaalgebruik én de juiste verlichting.  
In de keuken ligt de lat voor een geslaagd verlich-
tingsconcept wel bijzonder hoog. Het is de kunst 
een brug te slaan tussen energiezuinige func- 
tionaliteit en gezelligheid. Een keuken heeft 
ten minste twee soorten verlichting nodig: 
allereerst voldoende basisverlichting, inclu- 
sief volledige en niet-verblindende verlichting 
van het werkblad. Daarnaast is accentverlich-
ting nodig, om een eettafel of bar op de juiste 
manier te verlichten of om de aandacht te ves- 
tigen op een glazen vitrinekast of een open wand- 
rek. Met favoriete voorwerpen als schilderijen, vazen 
en andere woonaccessoires laat je zien dat je oog voor  
detail hebt. Ze zorgen ook voor een soepele overgang tussen 

keuken en leefruimte. Ook decoratief: planten in de keuken. 
Fris groen zorgt voor een lichter totaalbeeld en een luchtige, 

creatieve sfeer. In eerste instantie denk je dan natuur-
lijk aan kruiden als basilicum, thijm of salie. De 

smaakmakers voor elk gerecht. Maar ook kamer- 
planten helpen om de groene keukentrend 
door te zetten. Bijzonder geschikt zijn bij- 
voorbeeld klimop, groene lelie of de veel- 
zijdige binnenvaren. En het mooiste is: ze 
gedijen ook zonder daglicht in de keuken. 
Veel fabrikanten verkopen wandrekken met 

geïntegreerde plantenverlichting. En wie 
geen zin heeft in bewateren kiest voor een sys- 

teem met automatische bewatering. Zo kweek  
je zonder veel moeite verse kruiden en zelfs sla in  

je eigen keuken – een stukje zelfvoorziening zonder eigen 
tuin, en ook nog volledig biologisch.

13 Sla, kruiden en specerijen: "Smart Grow" van Bosch kan tot zes 
zaadcapsules bevatten, die in slechts enkele weken tijd uitgroeien  
tot een kruidentuin dankzij automatische verlichting en bewatering.  
14 Kruiden- en plantenrekken met geïntegreerde ledplantenverlich-
ting geven je keuken een knusse sfeer.

<<

En de 
hoofdprijs: 

licht en planten 
brengen je  
keuken tot  

leven.

13 14
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15 Show jouw prachtige woondecoraties in dit subtiel verlichte 
wandrekje.  16 Ledspots, lichtbalken en pendellampen: een goede 
combinatie van fel werklicht en sfeerlicht.

15 16

Decoratieve wandrekjes met 
spots of verlichte glasbodems 
laten je keuken stralen.
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3.090

Serie 6 van Bosch.
Inbouwapparatuur met 
smaakvolle extra’s.

Bij Bosch kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van 

een merk met een lange traditie. We willen koken leuker voor je 

maken, én gemakkelijker. Onze Serie 6 accent line inbouwapparaten 

hebben we daarom standaard uitgerust met bijzondere extra’s  

waarmee je de beste resultaten bereikt.  

Ga voor meer informatie naar  bosch-home.nl

Serie 6 ovens met AddedSteam
Met de Serie 6 ovens met AddedSteam van Bosch kan je stoom 
toevoegen tijdens het bereidingsproces, hiermee zorg je ervoor 
dat het resultaat van bijvoorbeeld je zelfgebakken brood een 
knapperige korst en mooie structuur krijgt. Schuif de bakplaat de 
oven in en stel de gewenste stoomtoevoer in, of laat dit automa-
tisch doen. Het waterreservoir heeft een volume van 220 ml en 
zit mooi verwerkt in de voorzijde van de oven, deze is hierdoor 
gemakkelijk bereikbaar.

Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging

Om nog meer ruimte te besparen in jouw keuken heeft Bosch de  

inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging geïntroduceerd. 

Hiermee worden de mogelijkheden nog uitgebreider om jouw 

keuken helemaal naar wens in te richten. 

Zeker met de nieuwste inductiekookplaat met geïntegreerde 

afzuiging in een nieuw, volledig strak design en met een afmeting 

van 70 cm breed die past in een standaard keukenkast van 60 cm 

breed. Deze kookplaat biedt meer werkoppervlak, zowel op de 

kookplaat als op het keukenblad. 

Deze nieuwe kookplaat is beschikbaar per april 2020.
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Milena Glimbovski runt de eerste verpakkingsvrije supermarkt van Duitsland. 
Sindsdien wordt zij gezien als de stem van de Duitse Zero Waste-beweging.

UIT LIEFDE VOOR 
HET MILIEU

D U U R Z A A M  L E V E N  B E G I N T  B I J  J E  B O O D S C H A P P E N

D uitsers gooien per persoon 
gemiddeld zo‘n 220 kilo ver- 
pakkingsafval per jaar weg. 

Alleen al de boodschappen in de 
supermarkt zorgen voor een enor- 
me hoeveelheid afval: de groenten 
in plastic verpakking, de kaas in ver- 
shoudfolie, het brood in plastic zak- 
ken. Milena Glimbovski wilde deze 
gekte een halt toeroepen. In 2014 
richtte ze daarom als 24-jarige in 
Berlijn-Kreuzberg ‘Original Unver-
packt’ op, een winkel zonder weg- 
werpverpakkingen.  

SHOPPEN ZONDER  
PLASTIC: ZO DOE JE DAT!
Haar Berlijnse klanten kunnen bij 
‘Original Unverpackt’ meer dan  
600 artikelen kopen. Ze brengen 
hun eigen Tupperware, glazen en 
stoffen tassen mee om deze te vullen 
met muesli, noten, noedels, snoepjes, 
kruiden en koffie uit grootverpak-
king. Cosmetica zoals douchegel  
en shampoo zijn verkrijgbaar als 
zeepblokjes en tandpasta is er in 
tabletvorm. Sinds de opening van 
haar winkel wordt Milena Glimbov-
ski gezien als een belangrijke stem  
in de Zero Waste-beweging. Een 
groot aantal winkels is opgericht 
volgens haar model. Supermarkt- 
ketens proberen inmiddels ook het 
gebruik van plastic verpakkingen 
terug te dringen met behulp van 
navulstations voor wasmiddel of 
zeep. Voor Glimbovski is dit abso- 
luut een stap in de goede richting:  
“Toen we vijf jaar geleden onze 
winkel openden, waren wij 
pioniers. Nu is ‘verpakkingsvrij’  
een beweging.” 
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DRIE VRAGEN AAN  
MILENA GLIMBOVSKI
(oprichtster van ‘Original Unverpackt’)  
Is winkelen bij u duurder dan in een conventionele 
supermarkt?
Niet in vergelijking met een biologische supermarkt. Wij hebben 
alleen biologische levensmiddelen. Producten zoals specerijen, 
thee, ontbijtgranen of noten zijn bij ons gedeeltelijk nog 
goedkoper. 
Op welk deel van uw werk bent u bijzonder trots?
Wij zijn een bron van inspiratie geweest voor veel winkels,  
niet alleen in Duitsland maar wereldwijd. Ik ontvang nog steeds 
e-mails van winkels in Finland, Australië, Brazilië en zelfs Japan. 
Hoe kan ik duurzamer en bewuster gaan leven?
Dat kun je het beste stap voor stap doen, bijvoorbeeld kamer 
voor kamer. Eerst denk je na over de keuken: welke verpak-
kingsvrije levensmiddelen kan ik kopen? Dan bekijk je hoe de 
cosmetica in je badkamer bewuster kan. Dat werkt beter dan  
te veel tegelijk willen aanpakken; daarvan raak je uiteindelijk 
gefrustreerd en dan geef je het misschien op.
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Je bent een genieter. Je weet wat lekker is en beseft dat het  
goede leven niet vanzelf naar je toe komt. Als lateraal denker  
ga je moeiteloos met de tijdgeest mee. Je hebt inmiddels een  
favoriete borrel, maar vooral ook een bepaalde manier van  
denken en handelen. Bio is je motto. Op die basis kies jij je  
ingrediënten. En het geeft je die heerlijke smaak. Jij gaat niet  
voor massaconsumptie. En alles draait bij jou om dat speciale  
moment. Want sfeer is waardevol en biedt heel veel inspiratie.  
Je hoeft alleen maar te weten hoe je die kunt inzetten.

BORRELPRAAT
O M D A T  B I O  G E W O O N  B E T E R  S M A A K T
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Het augurkenmaceraat, dat 
zorgvuldig met de hand 
getrokken wordt, geeft 
Spree Gin zijn frisse aroma. 

“Wij zien duur-
zaamheid als een 
holistische benade-
ring die niet op-
houdt bij de keuze 
van onze ingre- 
diënten. Samen 
met Alnatura 
hebben we het 
“Clear River”- 
project georgani-
seerd, waarbij  
we met een kano 
afval uit de Spree 
hebben gehaald.”
Gabriel Grote 

EEN VLOEIBARE LIEFDESVERKLARING AAN BERLIJN
Elk verhaal heeft een begin. Dat van Spree Gin begint in de 
jaren ‘60 en had aanvankelijk helemaal niets met gin te maken. 
In die tijd bereidde de vader van Gabriel Grote namelijk op 
kleine schaal zijn eigen, bijzonder lekkere kruidenbitter. “Hij 
was van plan de productie ooit nog eens op te schalen, maar  
hij overleed helaas jong.” Reden genoeg voor Gabriel en zijn 
zakenpartner Henning Birkenhake om in 2010 in het stadsdeel 
Prenzlauer Berg een fabriek op te zetten ter nagedachtenis aan 
zijn vader. Met diens kruidenbitter als allereerste product. Om- 
dat beide heren echter ook gin-fans waren, werd het al snel 
duidelijk: “Er moest en zou een eigen gin komen, maar wel 
eentje met een regionale voetafdruk”, aldus Gabriel Grote.  
Na lang nadenken over wat typisch is voor Berlijn en welk 
gewas bij de stad hoort, kwamen ze uit bij de rivier de Spree  
en de “Spreewald”-augurk. Spree Gin combineert de subtiele 
aroma‘s van onder meer lavendelbloesem, sinaasappelschil en 
zoethoutwortel met Spreewald-augurken van landgoed Pret- 
schen, die het Demeter-keurmerk dragen. Hieraan dankt dit 
distillaat zijn frisse smaak. “Voor ons staan plezier, duurzaam-
heid en kwaliteit voorop!” Daarom wordt de eerste biologische 
gin van Berlijn zorgvuldig, in zo klein mogelijke partijen, met 
de hand gedistilleerd in de oudste distilleerderij van Europa. 
(www.spree-gin.de)

37
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VAN HOBBYKELDER NAAR TAPKAST:  
EEN SUCCESVERHAAL
Een unieke smaak staat ook centraal bij Bio Craft bierbrou-
werij Finne in Münster. “Er bestaan meer dan 150 verschillende 
hopsoorten, vele soorten mout en verschillende gisten. Bier 
is uiteindelijk gewoon een verzamelnaam voor verrukkelijke 
variëteit”, aldus de enthousiaste brouwer Florian Böcker-
mann. Samen met mede-oprichter en zwager Frank Sibbing 
brouwde hij bier in zijn kelder bij wijze van hobby. Een reis 
naar Canada bracht hen op het idee om er een echt bedrijf 
van te maken. Op Vancouver Island raakten ze dermate ge- 
fascineerd door een kleine brouwerij dat ze besloten er zelf 
thuis ook een op te richten. Sinds bijna vier jaar brouwen 
beide heren met hun team de meest hoogwaardige tap- en 
flesbieren – ‘Finne’ in Münster - “dus alleen biologische 
kwaliteit!” (www.finne-brauerei.de)

DE GEEST VAN HET WALDVIERTEL IN DE FLES
“Bio - dat zijn wij’, verduidelijkt David Wais, een van de breinen achter de ‘Waldviertler Bio-Vodka nørderd’. Samen met zijn 
partner Johann Ackerl runt hij ook Pure Organic Products, een Oostenrijkse groothandel in biologische groenten en granen. 
“Voor ons was de vraag: ‘Hoe kunnen we de mooie kwaliteit en de heerlijke smaken van het Waldviertel delen met de wereld?’ 
Het antwoord was: ‘Door ze te bottelen!’” De basis voor hun idee lag er al: “We werken samen met meer dan 100 boeren, die 
daarmee ook de smaakbasis van onze wodka bepalen”. De (inmiddels) drie wodkasoorten van nørderd bevatten immers enkel 
de ingrediënten die ook op de fles staan: aardappelen, rogge en appels - en dan alleen in hun zuiverste vorm. Alleen grond-
stoffen die 100% biologisch, duurzaam en regionaal geteeld zijn, worden erin verwerkt. “We gebruiken alleen datgene wat de 
natuur vrijwillig aan ons afstaat en wat niet aan een volgende generatie toekomt. Extensieve landbouw belast de bodem en 
trekt zo alleen maar wissels op de toekomst!”. In een kleine distilleerderij in het naburige Weinviertel worden deze grondstoffen 
volgens de voorschriften van het Bio-keurmerk en zonder toevoegingen geraffineerd tot pure, zuivere, gewoonweg unieke 
distillaten. Meer informatie vind je online op www.norderd.at.

“Of het nu bierklassiekers 
zijn, creatieve nieuwe 
drankjes of seizoensge- 
bonden specialiteiten: 
duurzaam genieten ligt 
ons na aan het hart.  
Bier doet meer dan  
alleen dorst lessen!”
Florian Böckermann 

“Het is een enorme 
kunst een wodka  
te maken waarin 
je ook het natuur-
lijke basisproduct 
nog proeft. Dat  
is nu net wat ons 
is gelukt.” 
David Wais
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VIER DE VRIENDSCHAP
Zin in een verfrissende, sprankelende en pittige cocktail met fairtrade ingre- 
diënten? Wij hebben alvast een aantal leuke en heerlijke drankrecepten samen-
gesteld voor de volgende cocktailparty in jouw keuken. Daar ga je dan: proost!

BLOODY DETOX

Ingrediënten voor één glas 
• 1/2 voorgekookte rode biet  
(+ garnering) • 2 cl suikerstroop 
(of biologische honing) • 2 cl vers 
biologisch citroensap • 5 cl 
biologische gin • 4 cl biologisch 
appelsap • peterselie voor  
de garnering

Bereidingswijze
Snijd de rode biet in kleine stukjes; 
doe deze samen met het citroen- 
sap en de suikerstroop in een 
shaker. Door licht schudden fijn- 
maken. • De overige ingrediënten 
toevoegen, afvullen met ijsblokjes 
en krachtig schudden. • Zeef het 
geheel boven een groot glas vol 
ijsblokjes. • Garneer met een 
plakje rode biet en een blaadje 
peterselie.

BASIL & BERRY

Ingrediënten voor één glas 
• 2 grote aardbeien (+ garnering)  
• 2 - 3 blaadjes basilicum (+ garnering)  
• zwarte peper • ijsblokjes • 5 cl bio- 
logische gin • biologische tonic om af  
te vullen

Bereidingswijze
Was de aardbeien, verwijder de steel en 
snijd ze in plakjes. Doe ze samen met de 
peper (twee keer draaien aan de molen) 
en de basilicum in een groot glas. • Gin 
toevoegen en roeren. • Voeg ijsblokjes  
toe en vul af met tonic. • Direct serveren. 

TIP

PURPLE SUMMER
Liever alcoholvrij? Laat dan bramen, 
rozemarijntakjes, biologisch citroensap, 
suiker en water inkoken tot een siroop. 
Eén nacht laten afkoelen en serveren 
met bronwater.

Andere producenten van biologisch gedistilleerd

Gin 
•  Lekker fris: Daisy Gin  

www.daisy-gin.de
•  Met gecertificeerde biologische rozen: 

Dutch Rose Gin  
www.devuurtoren.nl

•  Westfalen-Wacholder:  
Jos. Garden Dry Gin  
www.brennerei-ehringhausen.de

Wodka 
•  Met zacht graanaroma:   

Lion‘s Munich Handcrafted Vodka   
www.theduke-gin.de/produkte/vodka

•  Gemaakt van 100% GGO-vrije wintertarwe:  
Ketel One Vodka 
www.ketelone.com

•  Zó van het veld de fles in: Freimut 
www.freimut-wodka.de 

Bier 
•  Lecker anders: Paulus  

Best of Bio Beer 2016 
www.deleckere.nl

•  Oude soorten herontdekt:  
Buschbeck  
www.buschbecks-bier.de 

•  Glutenvrij: Bio Weisse Hell  
www.dieweisse.at/de/produkte
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Water en afspoelen zijn twee dingen 
die alles met het thema koken te  
maken hebben. Maar er gebeurt wat  
in de keuken, want ook hier zijn  
innovatieve ideeën doorgedrongen.

HET ZUIVERSTE WATER
D A T  S P O E L T  L E K K E R  W E G

1
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W ater is ongetwijfeld het be- 
langrijkste element in de 
keuken. We hebben het 

nodig bij het ontbijt om koffie of thee 
te zetten, bij de lunch voor de noedels 
of ‘s avonds voor de soep. En natuurlijk 
voor een afwasje tussendoor of om de 
vaatwasser te laten draaien. Logisch dus 
dat er voor alle plekken in de keu- 
ken waar water nodig is voortdurend 
nieuwe producten worden ontwikkeld. 
Bij kranen is er vooral nieuws te mel- 
den op het gebied van techniek, design 
en functionaliteit. Bij de spoelbakken 
zien we vooral interessante nieuwe 
materialen en vormen en de vaat- 

wassers pakken uit met steeds betere 
technische kenmerken. 

SLIMME KRANEN
‘Hot’ in de ware zin van het woord 
zijn kranen die aan een boiler zijn 
gekoppeld. Met een druk op de knop 
leveren ze liters kant-en-klaar kokend 
water. Veiligheidsregelaars, bijvoor-
beeld in de vorm van aparte bedie-
ningselementen, zorgen ervoor dat 
niemand zich per ongeluk verbrandt. 
Kranen worden ook steeds vaker uit- 
gerust met ingebouwde filtersyste-
men. Deze verbeteren de water- 
kwaliteit en helpen kalkvorming  

1 Topdesigner Osiris Hertman heeft exclusief voor het merk Selsiuz twee kokendwaterkranen ontworpen: de Cone Arc en de Cone Counter, met  
- zoals de naam aangeeft - een unieke kegelvorm. De elektronische bediening is bijzonder gebruiksvriendelijk en het Click Click GO-systeem voor 
kokend water is ook voor kinderen 100% veilig.  2 Praktisch: Blanco is niet alleen ruimtebesparend, maar biedt tevens de mogelijkheid om dankzij 
het waterfilter Fontas met een hendel tussen gefilterd en ongefilterd water te kiezen.  3 Het ziet eruit als een geheel: het werkblad Fenix NTM en de 
nieuwe spoelunit Fenix NTM in dezelfde kleur. Voor iedereen die van elegant design houdt (van Dekker).  4 Frappant Italiaans design in een ontwerp 
van Gessi voor Selsiuz. Deze kokendwaterkranen met metalen coating - hier in de kleur Copper - zijn met hun grafisch patroon echte blikvangers.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

en kiemen te beperken. Moderne 
filtersystemen, die overigens meestal 
zeer discreet zijn aangebracht, kun- 
nen zelfs microplastic en medicijn- 
resten uit het water halen. Ook zijn 
er kranen die als maatbeker dienen 
en waarbij je de gewenste hoeveel-
heid water van tevoren kan instellen. 
Is er meer water nodig, dan wordt  
de kracht van de straal automatisch 
verdubbeld door een ingebouwde 
versterker. Maar voor welke techniek 
je ook kiest, de grootte en de vorm 
moeten bij de gewenste spoelunit 
passen om een harmonieus geheel  
te creëren. >>

Gewoon water? Moderne kranen kunnen meer. Ze filteren. Of ze leveren kokend heet 
water. Je kunt ze draaien en... ze zien er net als de bijpassende spoelbak schitterend uit. 

4
2

3
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SPOELBAKKEN & WERKBLAD
Spoelbakken zijn tegenwoordig steeds 
flexibeler te gebruiken en te combine-
ren: ze zijn verkrijgbaar in zeer uiteen- 
lopende afmetingen, van klein tot XL 
en er zijn zelfs modellen waarin je een 
bakplaat kwijt kunt. Bovendien is er 
voor elke spoelunit qua vorm, kleur en 
functie een passende kraan te vinden. 
Een andere trend die de fabrikanten 
van spoelbakken steeds verder ontwikke-
len en opnieuw interpreteren, zijn de 
verschillende vlakken en niveaus met 
geïntegreerde vakken of legplanken die 
het werkblad vergroten. Niet alleen in 

een kleine keuken zorgt dit ervoor dat 
alles vlotter gaat, want hierdoor kun je 
gewassen groente of afval net zo mak- 
kelijk opzijleggen als keukengerei dat  
je net hebt afgespoeld. Ook bij de 
materialen en de oppervlakken is er 
nieuws. Naast het beproefde keramiek 
- hitte- en koudebestendig, slag- en 
krasvast én makkelijk schoon te maken - 
zijn er composietmaterialen met kwarts 
en hars, die ook uitstekende kenmerken 
hebben. Deze zijn bijzonder robuust, 
slag- en krasbestendig en ongevoelig 
voor koude en hitte. Bovendien zijn ze 
verschillend in te kleuren en kunnen ze 

5 In de Soft Reflections-stijl hier een TopCore Mahal-werkblad van Dekker: een elegante marmerlook met matte steenstructuur. De kraan  
en spoelunit van roestvrij staal, een stijlelement in de trendy Neo-Mint kleur, vullen het geheel fraai aan.  6 Een keer instellen en het water 
stroomt op maat: de maatbekerfunctie van de slimme Blanco Evol S-kraan kan helpen zuiniger met water te zijn.  7 Zowel de kleur als de 
kenmerkende look geeft de nieuwe Silgranit-kleur in betonstijl van Blanco een authentieke uitstraling.  8 De naam zegt het al: deze TopZero 
spoelunit heeft geen kanten. Dat wil zeggen: je ziet ze niet, want hij is zo gemaakt dat hij er naadloos uitziet (hier in de kleur Gun Metal,  
van Dekker).  9 Zwart, sober en veelzijdig is deze spoelunit Lanesto Garda van Dekker, met stop en overloopplaat in dezelfde kleur.

met het oog op de andere oppervlakken 
functioneel en visueel worden aange-
past. Zo zijn er spoelunits van compo-
siethars met een duurzaam effectieve 
antibacteriële werking, een prachtige 
supermetallic look en uiteenlopende 
trendy kleuren. Ook het klassieke 
roestvrij staal is nog altijd populair, 
vooral in combinatie met de huidige 
werkbladen. Een moderne look krijg  
je ook door vlakinbouw van de spoel- 
unit. Bovendien bestaan er nu ook 
inbouwsystemen waarbij geen gereed-
schap nodig is voor de montage van  
de spoelunit en het werkblad. >>

Kranen, spoelbakken en het werkblad zijn elementen die niet alleen functioneel, 
maar vaak ook visueel met elkaar verbonden zijn. 

5
6

7
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8

9
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10 „Wanneer de vaatwasser klaar is, moet de verlichting in mijn keuken aangaan.” Dat soort processen is bij de genetwerkte apparaten  
van Neff geen enkel probleem.  11 Vaatwasprogramma’s moeten altijd aan persoonlijke eisen voldoen. Ruimte, gebruiksvriendelijkheid  
en energieverbruik zijn ook belangrijke factoren die bij de aanschaf van een vaatwasser in overweging moeten worden genomen  
(foto: Zanussi).

10

11
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SLIMME VAATWASSERS
Veel technische en praktische innova-
ties zijn er ook voor het apparaat  
dat, naast de spoelunit, niemand zou  
willen missen. Wie een vaatwasser  
wil aanschaffen heeft in principe de  
keuze tussen een smal model van  
45 cm breed of een model van 60 cm 
breed. Bovendien kun je kiezen tussen 
onderbouw, volledige of gedeeltelijke 
inbouw. Bij de volledige integratie van 
de vaatwasser verdwijnt het display nor-
maal gezien achter het front van het 
meubel. Daarom moet het op een an-
dere manier te zien zijn, bijvoorbeeld 
door projectie op de vloer. Ook andere 
kenmerken van een moderne vaatwas-
ser doen vaak erg science-fiction- 
achtig aan. Er bestaan apparaten die 
vanzelf opengaan als je twee keer op 
de deur klopt. Ook de automatische 
dosering waarmee sommige vaatwas-
sers tegenwoordig zijn uitgerust, zijn 
een indrukwekkend voorbeeld van de 
technische vooruitgang.  
 

>>

12 Voor een beter zicht zijn alle TT- en RT-modellen van Atag van ledbinnenverlichting voorzien. Ook kunnen ze probleemloos op ooghoogte 
worden ingebouwd, zodat je je bij het in- en uitladen niet hoeft te bukken.  13 Bij vaatwassers van Pelgrim kun je zelf programmeren wanneer 
ze aan de afwas beginnen. Toch werken ze duurzaam, energie-efficiënt en milieuvriendelijk.  14 Winnaar van de Gold Award 2019 voor 
algehele kwaliteit met duidelijk gestructureerde korven en hoogwaardige materialen: de G 7965 ScVi vaatwasser van Miele.

Een moderne vaatwasser is milieu-
vriendelijk, maakt weinig geluid en 
is over het algemeen slim. 

12
13

14
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15 De jongste generatie vaatwassers van 
Bosch, de SilenceEdition vaatwassers, doen 
hun werk heel zachtjes.  16 Tegemoetko-
ming: de AEG ComfortLift zorgt voor ont- 
spannen in- en uitruimen van het vaatwerk 
en spaart je rug. Bij het openen beweegt de 
korf namelijk vanzelf zachtjes naar boven.

15

16

48
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1  Etensresten verwijderen voor je het 
vaatwerk in de machine zet.

2  Vaatwerk niet met de hand voorwassen.
3 Vaatwasser zo vol mogelijk inruimen.
4  Gebruik spaarprogramma’s: in 

tegenstelling tot programma’s voor een 
halfvolle machine of korte programma’s 
besparen die wel energie.

5  Niet meer afwasmiddel gebruiken dan 
noodzakelijk (doseerinstructies).

6  Regelmatig het filter schoonmaken. Als 
het verstopt is, kan het water niet goed 
wegstromen en heeft de machine voor 
het afpompen meer tijd en energie nodig.

7  Om het stand-by-verbruik te minimali-
seren het apparaat liefst meteen uit- 
zetten als het programma klaar is.

GREEN LIFE 
TIPS VOOR DE  
VAATWASSERERGONOMISCH  

& FLUISTERZACHT
Naast de bedieningsfuncties is ook de 
ergonomie van de vaatwasser verder 
ontwikkeld. Korven die bij het openen  
van de deur automatisch omhoog komen, 
kunnen heel gemakkelijk worden geleegd 
en gevuld, en zijn beter voor je rug. Inno- 
vaties voor verbeterd drogen, zachtere 
programma’s of apparaten en nieuwe 
materialen voor delicaat serviesgoed, zoals 
glazen, zijn naar wens optioneel verkrijg-
baar. Vrijwel alle fabrikanten hebben bo- 
vendien niet alleen de korven maar ook  
de inhoud van hun apparaten geoptimali-
seerd. Dat is niet alleen kostenbesparend 
wat elektriciteit, water en afwasmiddel 
betreft, het is ook beter voor het milieu. >>

17 Plaatsbesparend, 
onzichtbaar en snel: prima 
score voor de 45 cm brede 
en volledig geïntegreerde 
afwasmachine van Siemens.  

49
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Hoogglans domineerde jarenlang het interieurontwerp. Die trend  
is nu voorbij. Keukenontwerpers laten zich nu uitdagen door de  
pure uitstraling van het matte oppervlak. De combinatie ervan  
met natuurlijke materialen kan leiden tot nieuwe structuren die  
voor meer diepte – en dus meer spanning – zorgen.

MAT
OPPERVLAK

W A A R O M  M I N D E R  V A A K  M E E R  I S

Moderne keukenontwerpen 
zijn vaak geïnspireerd op  
de heldere Bauhaus-stijl,  
die een grote revival 
doormaakt. Bijpassend:  
matte keukenfronten,  
hier in elegant kristalwit.

Schone eenvoud
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Z oals zo vaak hoef je maar naar de natuur te kijken  
om het geheim van matte fronten te ontdekken: in  
zijn eenvoud lijkt het oppervlak ervan erg op dat van 

materialen zoals beton of leisteen, die van nature mat zijn. 
Vaak streven ontwerpers met hun materiaalkeuze echter  
nog een ander doel na: waar hoogglanskeukens met hun 
bijna opdringerige glans steeds de belofte van een vleugje 
luxe, overdaad en elegantie in zich dragen, hebben matte 
keukenontwerpen juist een minimalistische uitstraling. 
Hierdoor komt er meer nadruk te liggen op kleur, vorm  
en functionaliteit. Terwijl hoogglans alles groter laat  
lijken, zorgt een matte afwerking vooral in open ruimten 
voor duidelijkere grenzen tussen de functies. Daarnaast  
kan een matte afwerking kalmte en ontspanning brengen.  
Welke uitvoering je uiteindelijk kiest, hangt natuurlijk  
af van je eigen smaak en van het effect dat je in huis  
wilt bereiken.

GET IN TOUCH: AANRAKEN MAG! 
Bij het populaire en eenvoudige, matte uiterlijk hoort vaak 
een greeploos keukenfront. Dit onderstreept de wens van de 
bewoners om terug te keren tot de essentie. Er is echter nog 
steeds ruimte voor speciale accenten in de vorm van greep- 
lijsten of uitsparingen. Met zwarte handgrepen en een matte 
betonlook creëer je een trendy industriële stijl. Bij zwevende 
elementen zoals hangende dressoirs en planken zorgt plaat- 
selijk gebruik van hout, steen of glas voor meer variatie. 
Matte keukenfronten moeten doorgaans aan hoge eisen 
voldoen: vingerafdrukken en andere vuiligheid moeten liefst 
niet blijven zitten of gemakkelijk verwijderd kunnen worden. 
Dankzij moderne technologieën kunnen oppervlakken hoog-
waardig afgewerkt worden met speciale coatings. Hierdoor 
zijn ze krasbestendiger en kleurstabieler. En dan is er nog 
dat fluweelzachte gevoel, dat ook bijdraagt aan de bijzondere 
charme van matte keukens.

Modern en zeer geschikt voor dagelijks gebruik: de ultramatte 
fronten van deze keuken in elegant wijnrood zijn afgewerkt 
met een innovatieve toplaag waarop lelijke vingerafdrukken  
en vetvlekken geen kans maken.

Wie de glans in zijn leven echt niet wil missen, kan  
ervoor kiezen plaatselijk matte en glanzende elementen 
te combineren.

De open, met hout beklede bovenkasten maken deze keuken 
huiselijker en kunnen worden gecombineerd met matzwarte  
deuren om een trendy tweekleurenlook te creëren.

No fingerprints!

Mix & Match
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G een vlees, melk of eieren. In een paar jaar tijd is het 
veganisme uitgegroeid van een hobby voor groene 
alternatievelingen tot een hippe kooktrend. In de VS 

houden Hollywoodsterren als Brad Pitt en Natalie Portman, 
en politici als Bill Clinton en Al Gore er een veganistische 
levens-stijl op na. Ook in ons land gaan veganistische kook- 
boeken als warme broodjes over de toonbank. Steeds meer 
veganistische supermarkten en restaurants openen de 
deuren. Bij onze buren in Duitsland eten circa 1,2 miljoen 
mensen enkel nog voedsel vrij van dierlijke bestanddelen  
en hun aantal groeit gestaag. De redenen om veganist te 
worden, zijn heel verschillend en variëren van dierenwelzijn 
en een duurzame levenswijze tot simpelweg een gezonder  
en minder calorierijk dieet. Hierbij wordt de smaak zeker 
niet uit het oog verloren. Creatieve, gevarieerde gerechten 
boordevol intense aroma’s staan centraal in de moderne 
veganistische keuken. Ontdek de nieuwste keukentrends 
voor heerlijk veganistisch koken. 

SLIM KOKEN IN DE STOOMOVEN 
Stoomkoken is bijzonder populair bij veganisten. Alle waar-
devolle voedingstoffen en delicate smaken van groenten 
blijven optimaal bewaard bij deze oeroude gaartechniek. 
De celstructuur van het voedsel verandert niet, waardoor 
smaak, uiterlijk en textuur intact blijven. Gestoomd voed-
sel bevat bovendien tot 50 procent meer vitamines dan 
traditionele bereidingen. Koken met stoom is praktisch en 
tijdbesparend, gewoon de ingrediënten in het mandje leg-
gen en de stoomoven doet de rest. De combinatie van stoom 
en hetelucht maakt de stoom-oven ook geschikt voor het 
bakken van brood en gebak zonder eieren. De stoom zorgt 
hierbij voor een mooi goudbruin korstje.

VERS UIT DE KOELKASTEN 
Voor gezondheidsbewuste veganisten gaat er niets boven 
vers fruit, groenten en salades Daarom mogen koelkas-
ten met een vershoudzone of biofreshzone absoluut niet 
ontbreken in een veganistische keuken. Groenten, fruit en 
salades blijven veel langer vers, fris en knapperig dankzij 
een hogere luchtvochtigheid dan in de rest van de koelkast. 
Zo hoeft u niet dagelijks inkopen te doen en volstaat het  
om twee keer per week een bezoekje te brengen aan de  
(super)markt.  >>

Ontdek dat plantaardig eten meer omvat 
dan alleen konijnenvoer! Tevens vindt u 
hier vegan recepten en groene tips.

EEN KIJKJE IN DE 
VEGAN KEUKEN
G E V A R I E E R D  E N  U I T G E B R E I D
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CHILI MET ZWARTE BONEN,  
MAÏS EN ZOETE AARDAPPELEN

Ingrediënten voor 4 personen 
200 gr. zwarte bonen • 4 tomaten • 400 gr. zoete 
aardappelen • 1 kleine aubergine • 1 rode ui • 2 teentjes 
knoflook • 2 lenteuitjes • 1 groene chilipeper • 200 ml 
tomatenpuree • ca. 400 ml groentebouillon • 140 gr. maïs 
(blikje) • 1-2 tl komijnzaad (gemalen) • 1 tl koriander 
(gemalen) • 1 tl paprikapoeder • zout • peper • 1 avocado  
• 1 el limoensap • 1 handvol verse koriander

Bereiding
Laat de bonen een nacht weken in koud water. • Kook de 
volgende dag de bonen in het weekvocht (zonder zout) en 
laat 45 tot 60 minuten zacht garen. • Was de zoete aardap- 
pelen, borstel ze schoon en snij ze in blokjes. • Was de to- 
maten, verwijder het steeltje, verdeel ze in kwartjes en snij 
deze in stukjes. • Spoel de aubergine, snij in vieren en 
daarna in plakjes. • Pel de ui en de knoflookteentjes en  
hak ze grof. • Was de lenteuitjes, maak ze schoon en snij z 
e in ringetjes. • Was de chilipeper, verwijder naar wens de 
zaadjes en hak fijn. • Verwarm een grote pan (zonder olie) 
en bak de aubergineplakjes 2-3 minuten aan beide kanten  
mooi bruin. • Voeg de ui en de knoflook toe en laat 1 à 2 
minuten stoven. • Giet er de tomatenpuree en een beetje 
bouillon bij en voeg de zoete aardappelen, lenteuitjes en 
tomaten toe. Laat het geheel 10-15 minuten zachtjes sud- 
deren. • Giet de maïs en de bonen af en doe ze bij de chili. 
• Kruid stevig af met komijn, koriander, paprika, peper  
en zout. • Pel de avocado en snij het vruchtvlees in kleine 
blokjes. Besprenkel met limoensap en een snufje zout.  
• Spoel de verse koriander en schud de blaadjes goed 
droog. • Bestrooi de chili voor het serveren met de  
avocado en de korianderblaadjes.

FRAMBOZENGRANOLA  
IN EEN DESSERTGLAS

Ingrediënten voor 4 personen 
3 el boter • 200 gr. havermoutvlokken • 200 gr. speltvlok-
ken • 25 gr. gepofte amarantzaadjes • ½ vanillestokje  
• 40 gr. zonne-bloempitten • 50 gr. grof gehakte pecanno-
ten • 50 gr. grof gehakte paranoten • 3 el esdoornsiroop  
• 80 gr. gevriesdroogde frambozen • ca. 150 ml sojamelk  
• amandelmelk of havermelk • verse frambozen

Bereiding
Verwarm de heteluchtoven voor op 130 °C. • Bedek twee 
bakplaten met bakpapier. • Smelt de boter in een steel-
pannetje. • Meng ondertussen alle ingrediënten, behalve 
de frambozen, in een grote kom. Giet de boter erbij en 
meng. • Verdeel het mengsel gelijkmatig over de bakplaten 
en laat ongeveer dertig minuten goudgeel roosteren in de 
oven. • Af en toe dooreenroeren. Laat het geheel afkoelen 
en meng er de vruchten doorheen. Bewaar het gerooster- 
de mengsel in een voorraadbus. • Doe om te serveren  
40-50 gr. van het mueslimengsel in een glas en giet er  
de melk overheen. • Versier met de verse frambozen.

1 pikant

2 zoet

HEERLIJKE RECEPTEN OM  
ZELF TE PROBEREN
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POLENTA VAN SESAM OP 
EEN BEDJE VAN KIKKER-
ERWTEN EN TOMATEN

Ingrediënten voor 4 personen 
Voor de groentemix: 2 uien • 1 teentje 
knoflook • 1 prei • 300 gr. courgette  
• 2 blikjes kikkererwten van 240 gr.  
• 400 gr. kerstomaten • 4 el sesamolie  
• 2 el geconcentreerd appelsap • 2 tl 
tomatenpuree • 400 ml groentebouillon  
• 1-2 el citroensap • 1 tl Ras el Hanout  
• zout • peper • 2 el grofgehakte 
peterselie
Voor de polenta: 4 el sesamzaadjes  
• 800 ml groentebouillon • 300 ml 
sinaasappelsap • 2 teentjes knoflook  
• zout • paprikapoeder • 1 snufje 

chilipoeder • 1 tl geconcentreerd appel- 
sap • 200 gr. polentameel • 1-2 tl sinaas- 
appelzeste • 4 el margarine

Bereiding
Pel de uien en de knoflook en snij deze  
zeer fijn. • Spoel de prei en maak schoon, 
snij in dunne ringen. • Was de courgette, 
maak schoon en snij in blokjes. • Giet de 
kikkererwten af, spoel en laat uitlekken. 
Spoel de tomaten. • Giet de olie in een 
ruime hete pan en laat de groenten al 
roerend ongeveer 5 minuutjes stoven.  
• Besprenkel met appelsap en roer de 
tomatenpuree erdoor. • Voeg de bouillon 
toe en laat alles zo’n 5 minuten zachtjes 
inkoken. • Doe het citroensap en de Ras 
el Hanout erbij en breng op smaak met 

peper en zout. • Roer er tot slot de peter- 
selie door. • Rooster de aromatische 
sesamzaadjes in een pan zonder vetstof. 
Neem ze uit de pan en leg apart. • Giet 
de bouillon samen met het sinaasap-
pelsap in een pot en pers de gepelde 
knoflook erboven uit. Kruid af met een 
beetje zout, paprika en chili en breng  
aan de kook. • Giet het appelsap en de 
polenta erbij en roer goed. Laat al roe- 
rend 5-10 minuten opzwellen op een heel 
laag vuur. • Roer de sinaasappelzeste, 
margarine en 2 el sesamzaadjes erdoor.  
• Breng de polenta op smaak. • Verdeel 
de groentemix op de borden en leg de met 
een ijsschep geknede polentabolletjes 
erbovenop. • Bestrooi met de rest van  
de sesamzaadjes en serveer.

3 verfijnd
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ASPERGETAART  
MET AARDAPPELEN

Ingrediënten voor 4 personen 
700 gr. vastkokende aardappelen • 1 kg groene asperges,  
2-3 handvol daslook • 2 el gepelde amandelen • 2 el citroensap  
• ca. 100 ml olijfolie • 300 gr. bladerdeeg; olijfolie voor het 
instrijken • 2 el sesamzaadjes • zout • peper

Bereiding  
Was, schil en kook de aardappelen. • Spoel de asperges en ver- 
wijder de houtachtige uiteinden. Blancheer de asperges, giet af, 
laat schrikken onder koud water en laat uitlekken. • Verwarm de 

oven voor op 200 °C met boven- en onderwarmte. • Gietde 
aardappelen af, laat ze lichtjes uitdampen en snij ze in schijfjes. 
• Spoel de daslook en dep droog. Hak de blaadjes grof en plet ze 
samen met de amandelen in een vijzel. • Voeg het citroensap 
toe. • Giet geleidelijk de olijfolie erbij en vermaal tot een glad 
mengsel. • Breng de pesto op smaak met peper en zout. • Leg 
de aardappelschijfjes en de asperges in een grote kom en meng 
met de helft van de pesto. • Rol het bladerdeeg uit en leg het  
op een met bakpapier bedekte bakplaat. • Bestrijk lichtjes met 
olijfolie en bestrooi met de sesamzaadjes. • Bedek het deeg met 
de aardappelen en asperges en besprenkel met de rest van de 
pesto. • Kruid met peper en zout en laat ongeveer 25 minuten 
bakken in de oven. • Snij de taart in stukjes en serveer.

4 snel

56
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GELE PAPRIKASOEP
(VEGETARISCH)

Ingrediënten voor 4 personen
1 ui • 1 kg gele paprika’s • 1 pastinaak • 1 el olijfolie 
• ½ tl kurkuma • 800 ml groentebouillon • zout • peper 
• 1 teentje knoflook • 2 el gehakte bieslook • 250 gr. 
roomkaas

Bereiding
Pel de ui en hak grof. • Spoel en halveer de paprika’s, 
verwijder de zaadjes en witte zaadlijsten en snij het 
vruchtvlees in grove blokjes. • Schil en snij de pastinaak  
in blokjes. • Stoof de gesneden groenten in een ruime pan 
met olijfolie. • Bestrooi met de kurkuma, blus met de 
groentebouillon en laat ongeveer 15 minuutjes zachtjes 
pruttelen. • Pureer de soep en breng op smaak met peper 
en zout. • Garnituur: meng de gepelde en versnipperde 
knoflook en fijngehakte bieslook met de roomkaas tot een 
glad mengsel. • Breng op smaak met citroensap en zout.

COUSCOUS MET GRANAATAPPEL-
PITTEN EN POMPOENSCHIJFJES

Ingrediënten voor 4 personen  
1 kleine hokkaidopompoen • 2 stengels bleekselderij  
• 1 grote ui • 150 g wortelen • 1 granaatappel  
• 60 gr. walnoten • 4 el olijfolie • 300 ml groentebouillon  
• 200 gr. instantcouscous • 2 takjes rozemarijn • 1 teentje 
knoflook • zout • peper • citroensap

Bereiding
Was de pompoen, snij doormidden, verwijder zaden en 
draden, snij het vruchtvlees in dunne plakjes. • Schil de  
ui en de wortelen en snij ze in kleine stukjes. • Spoel de 
bleekselderij goed schoon en snij fijn. • Snij de granaat-
appel doormidden en klop de pitjes eruit. • Hak de noten 
grof. • Verwarm 2 eetlepels olijfolie in een grote pan.  
• Laat de fijngesneden ui, wortelen en bleekselderij  
5 minuutjes aanstoven. • Voeg de noten en groentebouillon 
toe en laat opkoken. • Roer de couscous erdoor, haal van 
het vuur en laat ongeveer 10 minuten onder gesloten 
deksel opzwellen. • Bak de pompoenschijfjes samen met  
de rozemarijn en geperste knoflook ongeveer 5 minuutjes 
in de rest van de olijfolie. • Voeg het citroensap toe en 
kruid af met peper en zout. • Meng de granaatappelpitjes 
onder de couscous.  

5 simpel
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De open haard is het 
absolute hoogtepunt  
in de kamer en past 
harmonieus in de  
moderne en open  
keuken.
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KEUKEN MET BIJPROGRAMMA
Mooi, mooier, mooist... De hier getoonde droomkeuken  
valt op door de fantasievolle, exclusieve uitstraling. De term 
‘keuken’ zegt hier lang niet alles. Natuurlijk, je kunt hier ko- 
ken. Maar de term ‘woonruimte’ is hier meer op zijn plaats.  
In deze meer dan 50 vierkante meter grote ruimte wordt echt 
niet alleen gekookt en gegeten. Nee, hier wordt vooral geleefd. 
Een familiefeest, een swingende party, gezellig met zijn twee- 
tjes... in deze stijlvolle woonkeuken zit muziek. Het boeiende 
interieur biedt voor elke gelegenheid de passende sfeer. 
Creatief in plaats van conventioneel, dat was het motto bij de 
vormgeving. Niet verwonderlijk dus dat je naast de moderne 
en coole uitstraling ook een vleugje romantiek bespeurt.  

De planning en installatie van een nieuwe keuken zijn vaak een enorme  
uitdaging. Maar tegelijk ook een avontuur. En een avontuur is leuk. Of niet? 
Zeker als je je eigen ideeën kunt uitvoeren, zoals bij de keukens die we op de 
volgende bladzijden tonen. Soms lag de focus op leisteen, dan weer op het 
kookeiland, om de communicatie te bevorderen. En zo nu en dan bekroont 
een grandioos uitzicht de moderne woonsfeer. 

RUIMTE VOOR 
STERKE IDEEËN
M O D E R N E  H A A R D ,  R U S T I E K E  B A L K E N ,  G E R A F F I N E E R D E  T E C H N I E K .

Ongeacht het seizoen benadrukt dat het feelgood-karakter. 
Het gewei bij de eettafel bezorgt de bezoeker ongetwijfeld 
een glimlach, maar past toch perfect in het beeld. De vrij- 
staande haard heeft een modern design, maar wanneer de 
houtblokken in het vuur knisperen en knappen, waan je je  
in een berghut, ergens verscholen in een besneeuwde vallei. 
De opvallende warmtebron vormt een visuele scheiding 
tussen de kook- en eetruimte en het woonlandschap. Hier 
begon de planning met een duidelijk concept: een keuken 
uit een stuk, die niet echt in het oog springt maar wel aan- 
wezig is en waarin naast het functionele ook design en kunst 
een grote rol spelen. Het kookeiland is met zijn viereneen-
halve meter niet klein, maar doet niet overdreven aan.  >>
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Verleidelijke glans: de 
driedimensionale structuur 
van de leisteenfronten 
breekt het licht. Het  
kookeiland is meer dan 
vier meter lang, de kast  
is vlak ingebouwd en  
in een droogbouwmuur 
geïntegreerd. Slimeline- 
Look met een werkblad 
van kwartssteen.
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Het is met leisteen afgewerkt, een materiaal met een nobele, 
rustiek natuurlijke uitstraling. Aan de kant van de keuken 
wordt de volledige diepte gebruikt voor de laden, die dank- 
zij de elektrische bekrachtiging moeiteloos opengaan en 
sluiten. Om ook bij sfeerlicht een goed zicht op de inhoud  
te hebben, zijn ze aan de zijkanten voorzien van ledspots.  
De laden aan de voorzijde van het eiland zijn maar 35 cm 
diep en worden handmatig bediend. In het werkblad van 
antracietkleurig kwartssteen is de lange spoelbak van het- 
zelfde materiaal naadloos ingebouwd. Een element dat op 
maat is vervaardigd op uitdrukkelijke wens van de eigenaar, 
is een tweede niveau waarop vaatwerk kort kan worden neer- 
gezet, zodat het niet in de weg staat bij het in- of uitruimen 
van de afwasmachine. Onmisbaar in een moderne keuken: 
de kraan met uittrekbare sproeier. Heel geraffineerd is de 

verrassende Knock2open-functie van de vaatwasser: twee  
keer kloppen en hij gaat open. Om optische redenen zagen 
de eigenaars af van een klassieke afzuigkap. De keuze viel op 
een downdraft, die geuren en dampen naar beneden afvoert, 
waar ze door hercirculatie gefilterd weer in de ruimte wor- 
den afgegeven. De kast tot aan het plafond is vlak ingebouwd 
in een droogbouwconstructie. Legkasten aan de zijkanten, 
voorzien van verlichting, zorgen hier voor fraaie optische 
accenten. Centraal ingebouwd - op ergonomische hoogte - 
glanzen de oven, de stoomoven en de warmhoudlade met 
hun zilvergrijze glasoppervlakken. De koelvrieskast gaat 
schuil achter de fronten. Een echt pluspunt in deze elegante 
woonsfeer is de wijnklimaatkast in een nis tussen de keuken 
en de eetruimte. Het hout voor de haard ligt er decoratief 
onder gestapeld. >>

Urban meets Alpin-Chic: in deze  
keuken gaat de moderne inrichting  
prima samen met de feelgood-sfeer.
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Planken van 
licht hout vor-
men een warm 
contrast met de 
donkere steen.

Stijlvol en uitnodigend: in de 
stoelen met dikke leren kussens 
zit je urenlang comfortabel.

1 2

3 4

1 Koken met plezier is verzekerd dankzij dit hoogwaardige duo van oven en stoomoven met zilvergrijs glazen front.  
De apparaten zijn centraal in de hoge kast geplaatst.  2 Het werkblad en de zijkanten van het eiland zijn van antra- 
cietkleurig kwartssteen, dat de touch van natuursteen heeft en zeer robuust is.  3 Ledspots aan de zijkanten garande-
ren een heldere blik op de lade.  4 Een stekkerblok voorkomt kabelspaghetti. Gebruik je het niet, dan zinkt het tot  
aan de rand in het werkblad.
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KOM MAAR METEEN BINNEN
Op bezoek bij Janine Grand en Peter Freytag kom je zonder veel 
omwegen direct in de keuken. Zo was het in hun oude woning en 
zo moest het ook in hun nieuwe thuis zijn. De ruimte van zo’n 20 
vierkante meter hebben zij nonchalant-luchtig vormgegeven met 
als opvallende elementen het witte plafond, de grote glazen deur in 
fabrieksstijl en oude industriële lampen. Het kookeiland met de kleine 
bar is in deze ruimte een uitnodigend trefpunt. De mix van materialen 
is heel apart: voor het werkblad is matwit glas gekozen, voor de fron-
ten geplamuurd beton en de kleine scheidingswand aan de voorzijde 
is van massief eiken. Dit trio van materialen vinden we ook terug in 
de werkruimte bij het venster. Comfort is voor Janine en Peter erg be-
langrijk. Koken voor henzelf en voor vrienden beschouwen zij als pure 
ontspanning en biedt een welkome afwisseling na hun vaak turbulente 
werkdag. Ze kozen voor hoogwaardige apparaten, zoals het inductie-
kookveld met geïntegreerde afzuiging, die tot aan de rand in het werk-
blad verzinkt als hij niet wordt gebruikt. In de hoge kast rechts naast 
het raam zijn de vaatwasser en de oven met warmhoudlade ergono-
misch ingebouwd. Een grote Side-by-Side koelkast staat vrij in de buurt 
van de eetruimte, in het achterste deel van de keuken. Goed gekoelde 
dranken staan klaar in de wijnklimaatkast, die zich in het kookeiland 
vlak naast de bar bevindt. Een slim idee dat absoluut het vermelden 
waard is: in de scheidingswand zijn elementen van roestvrij staal met 
waterafvoer aangebracht. Meestal zijn ze gevuld met kruiden, maar als 
er een feestje is worden ze gevuld met ijsblokjes, die dan goed van pas 
komen om de drankjes te koelen. 

“Wij vinden het heerlijk om samen met onze 
gasten het eten voor te bereiden en te koken. 
Daar is onze keuken nu echt voor gemaakt.”    
Janine Grand

Warm hout contrasteert 
harmonieus met het koele, 
industriële design. Geraffi-
neerd: een geïntegreerde 
kookboekhouder.
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GERAFFINEERD GEPLAND
Een keuken als uitkijkpost... Een ongebruikelijk idee dat 
Sonja en Peter Arnold in hun huis perfect hebben gereali-
seerd. De keuken zweeft boven de woonruimte en is afge- 
bakend met een glazen balustrade. Heel fraai, zult u denken, 
maar dan moeten ze alle boodschappen naar boven slepen... 
Mis! De heer des huizes is niet voor niets Ingenieur Veilig-
heid. Hij integreerde een lift in de keukenkasten waarmee 
alles vlot getransporteerd wordt. Het middelpunt van deze 
keuken met uitzicht is een eiland met kookveld, onder-
bouwspoelbak plus uitlekbekken, vaatwasser en een kleine 
eethoek. De kraan biedt hier trouwens een schitterende 
extra service: hij heeft een hendel waarmee hij kokend water 
levert. Thee of spaghetti zijn dan ook in een oogwenk klaar. 
Niet alleen de boodschappenlift gaat op en neer, de afzuig-
kap doet hetzelfde. Hij kan van op afstand bediend worden 
en na gebruik schuift hij dan tot aan de rand in het verlaag-
de plafond. Alle meubels zijn wit gelakt en greeploos. Door 
de pure look komen de rechtlijnige architectuur en het  
grandioze uitzicht schitterend tot uiting. De kasten zijn in 
een droogbouwconstructie geïntegreerd. Ze nemen maar 
een minimaal deel van de ruimte in en benadrukken de 
luchtige vormgeving. De Arnolds hebben hun keuken  
graag netjes. Daarom wordt alle keukengerei consequent 
opgeruimd, bijvoorbeeld in legkasten met glasjaloezieën  
die elektrisch omhoog bewegen en de inhoud binnen  
handbereik brengen. 

Voor een ontbijt  
met z’n tweetjes 
gaan de Arnolds 
vaak aan het eiland 
zitten. Voor meer 
uitvoerige maaltij-
den staat de eet- 
tafel klaar. En het 
fraaie uitzicht...  
is altijd gratis.

“Wij houden van slimme techniek, die 
onze activiteiten in de keuken makkelijker 
maakt en er ook nog eens goed uitziet.”  
Peter Arnold

Hot stuff: de 
kraan levert 
kokend water.  
Hij heeft een 
beveiliging om 
verbranden te 
voorkomen.
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Weg met de snelkookpan, wij willen een keuken die online kan gaan.  
Moderne hulpjes veroveren de keuken. En handig dat ze zijn!

SLIM KOKEN
H E T  G E M A K  V A N  O N L I N E  K E U K E N A P P A R A T E N

Een perfect resultaat, 
dat regelt de iQ700 
bakoven van Siemens. 
Met de Home Connect 
functie kunt u het 
apparaat via uw smart- 
phone bedienen. 
Handig als u onder-
weg bent!

Plaatsbesparende  
combi-apparaten zoals de 
TwoInOne van Miele koken 
met inductie en zuiveren 
tegelijk de lucht. Het 
nieuwe Con@ctivity 2.0 
systeem regelt daarbij 
automatisch de intensiteit 
van de afzuigkap.

De koffie is klaar! Precies op 
de gewenste tijd, dankzij het 
volautomatische koffieap-
paraat van Neff, dat u met de 
Home Connect app aanstuurt.

Stopcontacten, die slim in het werkblad zijn 
geïntegreerd en snoerloze opladers zorgen dat uw 
smartphone en tablet altijd zijn opgeladen, zodat 

u uw recepten kunt nalezen wanneer dat nodig is.

K oken is leuk! En met de juiste producten wordt het 
helemaal een genot. Dat geldt niet alleen voor de 
keuze van verse en duurzame levensmiddelen. Door 

uw keukenapparaten online te verbinden, wordt de berei-
ding van gerechten een echt plezier. Wanneer het fornuis 
zelf weet wanneer het eten klaar is, de afzuigkap automa-
tisch de juiste stand kiest en u het koffiezetapparaat, de 
oven en andere toestellen bedient met uw mobieltje, waar  
u ook bent, dan hoeft u nog maar één ding te doen:  
op het internet nieuwe recepten voor het volgende familie-
feest zoeken. En het gehannes met snoeren en kabels is 
trouwens verleden tijd. Daar hebben de vele keukenmerken 
prima oplossingen voor gevonden, zodat u geen verleng- 
snoeren meer nodig hebt.
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TIPS BIJ DE 
AANSCHAF VAN 
EEN KEUKEN

D E  B E L A N G R I J K S T E  F E I T E N  O P  E E N  R I J T J E

Een plaats waar het hele gezin zich goed voelt: de moderne woonkeuken
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GOEDE REDENEN VOOR  
EEN NIEUWE KEUKEN
Wie tegenwoordig bezoek krijgt laat zijn  
gasten echt niet alleen de woonkamer zien, 
ook in de keuken zijn ze welkom. Die moet 
daarom functioneel zijn en er ook nog eens 
schitterend uitzien. Er zijn natuurlijk nog  
meer argumenten om liever vandaag dan  
morgen je keuken te vernieuwen.

In deze moderne keuken is 
natuurlijk hout gecombineerd  
met nobel matt black en 
betonnen optiek.
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1. 
 ALS DE WIND VAN  
VERANDERING WAAIT ...

... bouwen sommige mensen muren en anderen 
windmolens, luidt een oud Chinees spreekwoord. 
Ook een nieuwe levenssituatie brengt een veran- 
dering met zich mee en een eigen keuken is dan 
natuurlijk een welkome afwisseling. Juist wanneer 
een gezin groeit, is het belangrijk op tijd na te 
denken over de veranderende behoeften. Heb je een 

andere eethoek, kindvriendelijke opbergladen of 
misschien een grotere spoelbak nodig? Op al die 
vragen krijg je antwoord bij de zorgvuldige 
planning van je keuken. Het leuke is dat je over al 
deze vragen moet nadenken en je bewust wordt van 
de vele mogelijkheden bij de planning van een 
nieuwe keuken.

2.KEUKEN KAPOT? 
VRAAG HULP AAN  
EEN SPECIALIST

Kapot is kapot: wanneer de fronten van deuren en 
kasten lelijk geworden zijn, de laden klemmen of 
wanneer het werkblad slijtage vertoont, is het tijd 
om na te denken over een nieuwe keuken. Overi-
gens, gemiddeld wordt een keuken om de 15 jaar 
vervangen. Wie het slim plant en waarde hecht 
aan goede kwaliteit, zal de komende jaren gega-
randeerd veel plezier aan zijn nieuwe pronkstuk 

beleven. Onze experts helpen je ove-
rigens graag en zullen je tijdens 

een oriënterend gesprek heel 
wat nuttige tips geven om je 

droomkeuken te realiseren. 
Onze tip? Maak vandaag 
nog een afspraak bij je 
keukenspecialist.
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3. 
 
PLAATS ZAT!

Bergen serviesgoed, allerhande 
keukenapparaten, boodschap-
pen ... In elk hoekje kun je 
wat kwijt, maar als je daardoor 
het overzicht kwijt raakt, dan 
betekent dat maar één ding: je 
keuken barst uit zijn voegen, er 
moet een betere oplossing ko-
men. Veel keukenproducenten 
bieden al goede oplossingen om 
servies en pannen slim en prak-
tisch op te bergen. Zogenaam-
de klepkasten op de bovenste 
kasten maken de bereikbaarheid 
optimaal en zelfs een kleine 
huishoudelijke ruimte kan 
tegenwoordig moeiteloos in de 
keuken worden geïntegreerd. 

4. 
 
  GROEN GEWETEN 

Sous-vide apparaten en stoomovens zijn de 
nieuwe toppers in de keuken. Maar ook de 
klassiekers onder de inbouwapparaten, zoals 
ovens, vaatwassers, fornuis, koelkast en moderne 
kranen kunnen intussen veel meer. Dankzij uiterst 
geavanceerde technieken verbruiken ze nog maar 
een fractie van de energie of water die ze tot nu 
toe nodig hadden, wat zonder meer een voordeel 
is. Bovendien kiezen veel gerenommeerde keu-
kenfabrikanten voor steeds milieuvriendelijkere 
productiemethodes en gebruiken ze natuurge-
trouwe materialen. En zoals bekend bevordert 
duurzaamheid een positief levensgevoel.

5. 
 
FRISSE LOOK 

Trends veranderen razendsnel en het is haast onmogelijk om iedere trend te volgen. Toch wil je het 
binnen je eigen muren graag van deze tijd houden. Nieuwe designs laten ons dromen en op een gege-
ven moment ga je je keukendroom - bijvoorbeeld een kookeiland of een geraffineerde apothekerskast 
- laten uitkomen. Onze ervaren keukenplanners helpen je graag om de juiste opstelling te vinden en 
adviseren je kundig over de juiste bijpassende fronten. Omdat ook voeding trendgevoelig kan zijn, kan 
een in de keuken geïntegreerde kruidentuin goed van pas komen. Het is niet altijd je eigen levenssitu-
atie die verandert. De behoeften van de mens evolueren ook voortdurend en dan merk je hoe fijn een 
aanpassing voor meer gebruiksgemak in je keuken kan zijn.
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6. 
MAAK HET JE  
GEMAKKELIJK 

Even eerlijk: kloppen in jouw keuken de ergono-
mische eisen en de indeling van de werkzones? 
Wat tientallen jaren geleden niet altijd vanzelfspre-
kend gepland werd, speelt in de moderne keuken 
een belangrijke rol. Met volledig uittrekbare laden 
in de onderste kasten is het kookgerei er makkelij-
ker uit te nemen, terwijl de plaatsing van de oven 
en de vaatwasser op een comfortabele werkhoogte 
je rug ontziet. Zodoende zorgen verbeterde ergo-
nomische kenmerken voor nog meer comfort bij 
het koken.

7. 
 
EN ... LICHT 

Alleen al de juiste be- en verlichting van het werkblad kan voor 
meer plezier bij het koken zorgen. De traditionele keuken-
lamp heeft inmiddels afgedaan en voor een nieuwe keuken 
worden nu verschillende lichtbronnen, zoals lichtstrips, -rails 
of -spots, al meteen bij het begin ingepland. Ook gekleurd 
licht kan bij je volgende keukenparty voor extra sfeer zorgen.  
Heel praktisch zijn ook verlichte, uitschuifbare bladen en laden.

8. 
 
MODERNE HOME-OFFICE 

Mensen willen vandaag flexibiliteit. Waarom dan niet af en toe werken 
in je eigen keuken? Praktisch als schap langs een wand of liever als 
klein kantoor aan huis – hier hoef je niet te kiezen. Je doet het gewoon 
lekker allebei. Er zijn meer dan genoeg opbergplekken.

9. 
 WELKOM IN DE  
DIGITALE WERELD 

Smart Home, Smart Kitchen... het zijn termen die iedereen wel 
eens heeft gehoord. Maar wat betekenen ze eigenlijk in de plan-
ning van je keuken? Heel eenvoudig: ze maken koken makke-
lijker en optimaliseren de keuken als leefruimte. Het begon bij 
ovens, afzuigkappen, kookplaten en koelkasten die je met een 
app kunt bedienen en nu zijn er voor de keuken ook al oplaad-
stations voor smartphones of tablets. HighTech heeft al lang een 
eigen plekje in dit deel van het huis en maakt koken en genieten 
nog prettiger (zie ook Slim Koken blz. 64).
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Een online keukenplanner is een snelle en eenvoudige 
tool waarmee je zelf je keuken kunt ontwerpen.  
Er zijn meerdere goede varianten online te vinden

FLEXIBEL PLANNEN
 
Best handig, als je thuis op je computer info over de 
verschillende keukenmodellen kunt vinden en ook 
nog eens visuele inspiratie opdoet.

Een goede keukenplanning is afhankelijk van heel wat 
verschillende factoren. Het belangrijkste is wel dat 
een nieuwe keuken individueel is afgestemd op zowel 
de eigenaar als de ruimte. Zonder de hulp van een 
ervaren vakman is dat echter bijna onmogelijk.

Het internet en de ontwerpmodules die je daar vindt, 
zoals de online keukenplanner, kunnen goed van pas 
komen wanneer je aan je speurtocht begint. Omdat 
het aanbod zo enorm ruim en tegelijk erg complex is, 
is de expertise van een vakman bij de planning van 
een keuken absoluut noodzakelijk om een perfect 
eindresultaat te garanderen.

SNELLE LEVERING 

Afgaand op wat er allemaal op het internet te vinden 
is, zou je denken dat de online afgebeelde keukens 
snel leverbaar zijn.

Individueel geplande keukens moeten echter altijd 
apart vervaardigd worden, of je ze nu in een 
speciaalzaak of op het internet koopt. Uiteindelijk 
levert het trouwens geen tijdwinst op als je een 
keuken online koopt.

Qua snelheid biedt het internet geen voordelen als je 
een keuken op maat wil aanschaffen. Als je er toch 
graag wat vaart achter wil zetten, informeer dan welke 
modellen met korte levertijden verkrijgbaar zijn. 
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DE ONLINE  
KEUKEN
Een keuken is meer dan een ruimte waar gekookt wordt.  
Hij weerspiegelt onze individuele levensstijl. Bij de meeste  
mensen is die inmiddels erg multimediaal georganiseerd:  
we gebruiken Google, Facebook en dergelijke en regelen  
veel van onze boodschappen via het internet. Dus waarom  
zou je je nieuwe keuken ook niet online aanschaffen? Op  
het eerste gezicht lijkt dat comfortabel en goedkoop. Maar  
is dat echt zo? Wij vroegen experts naar de voor- en nadelen  
van de aanschaf van een keuken via het internet en ontdekten 
waarom de aankoop via de vakhandel een beter idee is. 

HOE ZIT DAT MET  
DE PRIJS? 

Vaak worden keukens online goedkoper aangeboden 
dan in de winkel of de keukenstudio, omdat de 
webshop zelf kan besparen (bijvoorbeeld omdat er 
geen eigen winkelpand nodig is).

Het prijsvoordeel is onder meer te verklaren door het 
feit dat de online aanbieder geen tijd moet investeren 
in intensieve adviezen en begeleiding. In het ergste 
geval kan de koper echter per saldo duurder uit zijn 
wanneer bepaalde elementen niet 100% kloppen of 
uiteindelijk niet bevallen.

Zelfs wanneer keukens op het internet gemiddeld vijf 
tot tien procent goedkoper worden aangeboden, dan 
nog is de potentiële besparing met het oog op 
eventuele problemen en wijzigingen gering. Bovendi-
en krijg je in een speciaalzaak wél uitvoerig advies en 
service.

VERKEERDE BESTELLINGEN  
& RETOURNEREN/RUILEN

In de meeste gevallen hebben online keukenver-
kopers een eigen servicenet, dat de koper ook 
antwoord biedt op algemene vragen of proble-
men.

Indien de afmetingen van de online aangeschafte 
keuken volgens de eigen aanduidingen van de 
koper zijn aangepast, is er geen algemeen 
retourrecht. Retourneren brengt door het 
demonteren, verpakken en verzenden flinke 
kosten voor de koper met zich mee.

Deze hindernissenrace op het internet heb je niet 
met een gesprekspartner ter plaatse, die al van 
tevoren de perfecte keuken plant en de koper dan 
ook nog eens met raad en daad begeleidt.
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1. JE GEZIN 

Uit hoeveel personen bestaat je gezin?  __________________________
Hoeveel kinderen telt je gezin?    __________________________
Hoeveel personen werken in de keuken? __________________________
Is er een extra opslagruimte, bijvoorbeeld voor

 Aardappelen   Bierkratten  Het zondagsservies
Hoeveel bedraagt je budget voor de keuken? __________________________

2. WELK KEUKENTYPE HEEFT JOUW VOORKEUR?
VORM  STIJL  FUNCTIE

 Recht  Design   Werkkeuken
 L-vorm   Modern   Met eethoek
 Kookeiland   Klassiek   Woonkeuken
 U-vorm  Landelijk  Aangepast (pbm)

Voorkeurmateriaal WERKBLAD
 Hout   Laminaat   Volkunststof
 Glas   Staal   Steen / Marmer        Keramiek

3. HOE BELANGRIJK IS DUURZAAMHEID VOOR JOU?
Belangrijk +       –  Niet belangrijk

4. WELKE AANSLUITINGEN ZIJN ER?
 Stroom   Gas   Warm/koud water

5. WELKE ELEKTRISCHE APPARATEN HEB JE NODIG?
 Keramisch   Inductie   Gas
 Zelfreinigende oven  Stoomoven
 Combi-apparaat  Warmhoudlade
 Koelkast met 0°-zone
 Aparte diepvries   Koelvriescombinatie   Ingebouwd koffiezetapparaat
  ____________________________________________________

CHECKLIST VOOR  
JE NIEUWE KEUKEN
Voordat je een keukenspeciaalzaak in je buurt binnenstapt, kan  
het geen kwaad om eerst een paar essentiële dingen op een rijtje  
te zetten. Deze checklist helpt jou en je adviseur bij de perfecte  
planning van je droomkeuken.

6. HOE MOETEN DE ELEKTRISCHE APPARATEN  
GEPLAATST ZIJN?
OVEN EN KOOKZONE

 Oven op hoogte   Boven elkaar  Gescheiden
 Kookzone in eiland  Diverse apparaten naast elkaar
 Vaatwasser onder werkblad   Op hoogte 
 Wasmachine in de keuken geïntegreerd

7. WELKE AFZUIGKAP WIL JE GEBRUIKEN?
 Luchtafvoer   Hercirculatie
 Geïntegreerd in bovenste kast  Design-afzuigkap
 Geïntegreerd in het werkblad

8. HOE MOET DE SPOELUNIT ERUITZIEN?
 Een bak   Een bak met een uitdruipmandje
 Twee bakken    Uitdruipblad

VOORKEURMATERIAAL

 Staal   Keramiek   Uittrekbare kraan
 Accessoires: bijv. snijplank, zeef enz.

9. WIL JE GEÏNTEGREERDE AFVALSORTERING?
 Ja, voor _______________________________________________
 Afvalemmer moet onder de gootsteen geïntegreerd zijn
 Nee, apart 

10. HOE ZIET DE GEWENSTE VERLICHTING ERUIT?
Decoratieve verlichting is een must  +        –

 Nis-/werkverlichting
 Vitrinelicht  Ladenverlichting
 Bovenkastverlichting  Plankverlichting

Plafondspots:  aanwezig  graag inplannen

TIP
Je planning wordt nog nauwkeuriger als je eerst een plattegrond van je huidige keuken maakt. 
Hou dan wel rekening met de exacte plaats van de ramen, deuren en aansluitingen
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Stiller, beter, flexibeler
De nieuwe Bosch-kookplaten met geïntegreerde afzuiging in Carbon Black – 
Baanbrekend design door functionaliteit, eenvoud en innovatie.

De premium accent line Carbon Black omvat vier nieuwe kook-
platen met geïntegreerde afzuiging: ze overtuigen niet alleen 
dankzij hun nieuwe technologie en diepzwarte, minimalistische 
uiterlijk, maar ook dankzij geheel nieuwe inbouwmaten. Voor nóg 
meer flexibiliteit bij het ontwerpen van je keuken zijn er nu twee 
nieuwe kookplaten met een breedte van 70 cm die passen in on- 
derkasten van 60 centimeter – een wereldprimeur! Net als hun 
broertjes van 80 centimeter zijn ze leverbaar als volledig vlakke 
variant of met Comfort-profiel. Met hun extreem minimalistische 
oppervlak zorgen alle vier de kookplaten voor een naadloze inte- 
gratie van koken en wonen: je ziet gewoon geen enkel bedienings-
element dat de puristische uitstraling verstoort. De afzuigunit  
is ook zwart, is naadloos geïntegreerd in het midden van het 
apparaat – dus zonder randen en gemakkelijk te reinigen –  
en neemt minimale ruimte in.

TECHNOLOGIE VAN NU DIE OVERTUIGT
Ook de technologie achter de Carbon Black-kookplaten is over- 
tuigend. Zo staan de 80 centimeter platen garant voor perfecte  
en betrouwbare resultaten dankzij FlexInduction, de PerfectFry- 
braadsensor en de PerfectCook-kooksensor: je zelfgemaakte 
pudding kookt nooit meer over en je steaks worden precies  
‘à point’. Voor nieuwe vrijheid zorgt de dubbele FlexInduction, 
waarmee meerdere kookzones tot één grote zone kunnen  
worden samengevoegd of juist weer losgekoppeld – geheel 
automatisch, dankzij het slimme panherkenningssysteem.  
Met behulp van de DirectSelect Premium-besturing kun je  
als gebruiker bovendien direct het gewenste vermogen voor  

alle kookzones instellen. En dat alles met optimale afzuiging:  
de PerfectAir-luchtkwaliteitssensor detecteert de hoeveelheid 
kookdamp en past het afzuigvermogen daarop aan. Zo is de 
afzuiging altijd optimaal efficiënt en nooit luidruchtiger dan 
nodig. Extra comfort haal je in huis met de Home Connect-  
interface. Deze verbindt je huishoudelijke apparaten met  
elkaar in een netwerk.

www.bosch-home.nl

Het beste van twee werelden – nu nog beter: de nieuwe Carbon Black-kookplaat van Bosch met geïntegreerde afzuiging.

Wereldprimeur voor een flexibelere keukeninrichting: een kookplaat  
van 70 centimeter in een onderkast van 60 centimeter.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  A D V E R T O R I A L
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De keuken is allang niet meer de 

plek waar we alleen komen om te 

koken: de keuken is de plek waar je 

thuis bent, samenkomt en feest viert. 

Dankzij u mogen we al 100 jaar 

lang iedereen zich extra thuis laten 

voelen in een keuken van Pelgrim. 

Met onze kwaliteit, unieke garantie, 

gebruiksvriendelijkheid en mooi 

design zijn wij dé leverancier voor  

iedere keuken.

Iedere 
dag feest!
Al 100 jaar
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Warmte alleen is passé – stoom is hot en dé trend bij het bereiken van  
perfecte bakresultaten. Maar hoe efficiënt zijn de moderne technieken?  
En kunnen we echt niet meer zonder Steam, sous-vide en consorten?

OP STOOM
D A T  Z I J N  D E  N I E U W E  A P P A R A T E N  M E T  S T E A M - F U N C T I E

ve technologie stellen moderne stoomovens zelf de oven-
functie, temperatuur en kooktijd in. De gebruiker hoeft 
alleen nog maar aan te geven welk gerecht er in de stoomo-
ven staat. De ingebouwde sensoren bewaken vervolgens het 
garingsproces door exact de binnentemperatuur van de 
oven te meten. Ze geven ook gericht stoom af wanneer dat 
nodig is – zo blijft je braadstuk sappig, rijst je cake fantas-
tisch en is de kaaskorst van je gratin niet al verbrand terwijl 
de aardappels nog half rauw zijn. Met een stoomoven kun 
je echt alles optimaliseren.

SLIMME TECHNIEK VOOR OVENS
Op dit gebied gebeurt inmiddels zo veel dat je de ontwikkelin-
gen nauwelijks meer kunt bijhouden. Spraakbesturing? Check! 
Dat kan nu natuurlijk gewoon door te roepen en beperkt zich 
niet tot het in- en uitschakelen van de oven: ook de gewenste 
ovenfunctie kun je zo moeiteloos instellen, en de temperatuur 
naar wens verhogen of verlagen wordt kinderspel.  

A ls je de hele dag onder hoogspanning hebt gestaan, 
heb je na je werk vaak geen energie meer om een 
volwaardige en gezonde maaltijd klaar te maken. 

Jammer, want koken is ontspannend en zo eet je precies  
wat goed voor je is. En de ultieme ondersteuning komt van 
de apparaten – of liever: van de techniek erachter. Slimme 
netwerken zijn hierbij net zo belangrijk als de Steamfunctie 
of de sous-videfunctie en de automatische ondersteuning 
voor de temperatuur en garingsgraad.

COMBI-APPARATEN MET STOOMFUNCTIE
Of je nu trek hebt in gekookte groenten, quiche, vis of 
knapperige gebakken aardappeltjes met kip – met stoom 
wordt alles nog gezonder en lekkerder. In een stoomoven 
blijven aanmerkelijk meer vitaminen, kleuren en smaken 
behouden dan in de pan. Sommige stoomovens maken 
daarnaast nog gebruik van druk. Hierdoor gaat de tempera-
tuur omhoog en de gaartijd omlaag. Dankzij hun innovatie-

Bakken, braden, stoven en stomen als een sterrenchef: het gaat moeiteloos  
met de SteamPro Multi Steamer van AEG met vochtsensor, kookhulp en 
sous-videfunctie.

>>
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Pelgrim heeft een 
innovatieve ovenlijn 

ontwikkeld die design, 
innovatieve technologie en 
duurzaamheid verenigt en 
waarbij gebruiksgemak voor- 
op staat. Al hun apparaten  
zijn eenvoudig te reinigen, 
onderhouden en bedienen.

Ook de slimme ovens en 
stoomovens van Neff zijn via 
tablet en smartphone te 
bedienen. Bovendien worden  
ze geleverd met nog veel meer 
intelligente bereidingsfuncties, 
een gebruiksaanwijzing, 
recepten en kooktips.
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Ook op de gebruikelijke vragen voordat je gaat koken –  
‘Wat kan ik vanavond koken met de ingrediënten die in  
mijn koelkast liggen?’ of ‘Moet ik nog boodschappen doen 
voor het recept dat ik wil maken?’ – hebben de nieuwste 
slimme apparaten natuurlijk een antwoord. Zelfs als je on- 
derweg bent en de supermarkt toch op je route ligt. Slimme 
keukenapparaten bieden veelzijdige ondersteuning als je ze 
de kans geeft. Wil je bijvoorbeeld nog meer aandacht aan je 
gasten kunnen besteden? Dan laat je de oven toch een push- 
bericht sturen wanneer het gerecht klaar is. Of kijk af en toe 
eens op je smartphone om de bruiningsgraad van je gerecht 
te checken. Beginners kunnen met behulp van de automati-
sche programma's leren koken. Enthousiaste hobbykoks kun- 
nen hun bakkunsten juist perfectioneren door handmatig te 
kiezen voor milieuvriendelijk restwarmtegebruik, vochton-
dersteuning en nog veel meer functies.

VACUÜMGAREN: VOOR HOBBYIST EN PROFKOK 
Met een geïntegreerde stoomoven kun je ook gemakkelijk 
voedsel bereiden volgens het zogenaamde sous-videproces. 
Dit kookproces maakt gebruik van een gesloten vacuümzak. 
Hierdoor blijven de voedingsstoffen, het aroma en de tex- 
tuur van de ingrediënten bijzonder goed behouden. Dat is 
gezond én bijzonder lekker. Het vacuümgaren is al enkele 
jaren zeer populair onder ambitieuze hobbykoks. Toch is de 
techniek zo simpel dat iedereen die hecht aan verstandige 
voeding én een complete smaaksensatie haar kan toepassen. 
De sous-videmethode is zacht voor de ingrediënten en dus 
voor je lijf: de vacuümzak bevat minder vet, suiker en zout 
dan bij andere bereidingswijzen. Dat is goed voor de lijn  
en de algehele gezondheid. Vooral groenten blijven aange-
naam knapperig tijdens het vacuümgaren. Dat betekent 
extra punten voor smaak. Met de moderne apparatuur  
wordt zelfs de vereiste temperatuur precies op peil gehou-
den. Hierdoor is vacuümgaren een uiterst zachte én zeer 
precieze bereidingswijze.

Met behulp van drie zeer gevoelige  
sensoren bepaalt de intelligente  
PerfectRoast braadthermometer van  
Bosch de temperatuur in de kern van  
het braadstuk tot op één graad nauw- 
keurig. Dit zorgt voor perfecte resulta- 
ten in oven, magnetron of stoomoven.

Met de sous-videfunctie haal je haute cuisine in huis: apparaten 
zoals de AEG SteamPro met geïntegreerde vacuümlade maken 
van vacuümkoken een harmonieuze smaaksensatie. De ingre- 
diënten en kruiden garen langzaam, gecontroleerd en tot op  
de graad nauwkeurig in vacuümzakken.

<<
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Abbiamo, 
de keuken die past 
bij je levensfase

Abbiamo biedt met IK, WIJ en SAMEN een keukenconcept 
dat inspeelt op de behoeftes en levensfase van de consu-
ment. Een Abbiamo Keuken is daardoor de ideale keuken 
voor de zelfbewuste consument, voor het stel dat zojuist hun 
eerste woning heeft gekocht en voor het jonge gezin dat een 
gezellige familiekeuken zoekt.

In showrooms zie je de prachtigste opstellingen maar wie 
zegt dat je over tien jaar die opstelling nog net zo prachtig 
vindt? Daarbij is niets is zo veranderlijk als onze levensloop. 
De single van nu kan over een aantal jaren wel toe zijn aan 

een knusse familiekeuken. En het jonge gezin wil misschien 
als de kinderen wat groter zijn meer design in de keuken.

Voor veel starters is, met name door de prijskaartjes, de 
drempel van een keukenspeciaalzaak erg hoog. Het Abbiamo 
concept verlaagt deze drempel en laat zien dat er wel dege-
lijk betaalbare kwaliteit, met een vleugje design verkrijgbaar 
is bij keukenspeciaalzaken!

Kijk voor alle dealers van Abbiamo op 
www.abbiamokeukens.nl 
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MINITULBAND 
MET ADVOCAAT

Ingrediënten voor 18 stuks
50 gr. zachte boter • 50 gr. suiker  
• 1 ei (kamertemperatuur) • 1 mespunt 
biologische citroenrasp • 100 gr. meel  
• 75 ml advocaat
Overige benodigdheden:  zachte 
boter om de vormen in te vetten  
• minitulband-bakvorm • diepvrieszak 
• poedersuiker voor de versiering

Bereiding
Oven voorverwarmen op 180 °C boven-/
onderwarmte. • Plaats de minitulband 
op een bakplaat en vet deze in met een 
beetje zachte boter. • Klop de boter en 
de suiker door elkaar. • Voeg het ei  
en de citroenrasp toe en meng goed.  
• Voeg al roerend afwisselend bloem  
en advocaat toe. Blijf roeren tot een 
glad beslag ontstaat. • Doe het beslag 
in een diepvrieszak, knip een hoekje uit 
de zak en spuit het beslag in de mini- 
tulbandjes. • Bak de tulbandjes gedu- 
rende 10-12 minuten en laat ze afkoe- 
len. • Bestrooi ze voor het serveren met 
poedersuiker naar smaak en versier ze 
eventueel met chocoladehartjes. Leg  
de schroefsluiting ca. 1 minuut onder- 
steboven en laat de vorm vervolgens 
afkoelen op een isolerend oppervlak. 
Houdbaarheid: ongeveer 3-6 maan- 
den, mits koel en donker bewaard.

Oma's appeltaart is altijd een hit en haar botercrèmetaart een must op alle 
familiefeesten. Dit jaar zorgt een nieuwe trend voor meer variatie op de  
salontafel: traditionele recepten krijgen een make-over tot kleine klassiekers.

MINITAARTJES 
& MEER 

Z O E T E  I N G E V I N G E N  U I T  D E  O V E N

‘Zo lekker dat je  
er wel twee van lust’
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Ingrediënten voor 10-12 stuks 
Voor het muffinbeslag: 2 el oploskoffie  
• 150 gr. bloem • 165 gr. suiker  
• 165 gr. zachte margarine of boter 
• 3 eieren • 1½ tl melk • 1 snufje zeezout
Voor de botercrèmetopping:   
250 gr. zachte boter • 500 gr. poedersuiker  
• ½ theelepel vanille-extract • 3 el oplos- 
koffie • 1 eetlepel cacaopoeder • 1½ el 
kokend water
Overige benodigdheden:  
muffinbakvorm voor 12 stuks 

• papieren cups • spuitzak met stervormige 
tuit • taartrooster • caramelsaus voor de 
versiering 

Bereiding
Oven voorverwarmen op 160 °C. Plaats de 
papieren cups in de muffinvorm. • Meng de 
bloem, oploskoffie en het zout in een grote 
bak. • Roer de overige ingrediënten erdoor- 
heen tot een glad beslag ontstaat. • Verdeel 
het beslag over de papieren cups. Bak de 
muffins gedurende 18-20 minuten in een 

voorverwarmde oven en laat ze afkoelen.  
• Voor de frosting: de oploskoffie mengen 
met heet water en opzij zetten. • Snijd  
de boter in blokjes en roer deze tot ze  
zacht is. • Roer geleidelijk de poedersuiker 
erdoor. • Voeg al roerend langzaam het 
vanille-extract en de koffie toe. • Voor  
het versieren moet de botercrème zacht  
en romig zijn. • Plaats de cupcakes op  
een taartrooster, breng de topping aan  
met een spuitzak en besprenkel naar wens 
met karamelsaus.

KOFFIE-BOTERCRÈMETAARTJE
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Grillen, bakken en braden – het gaat allemaal probleem-
loos in een multifunctionele oven van Zanussi. De stoom- 
functie gaat nog een stap verder: de gerechten blijven 
heerlijk sappig vanbinnen en worden bijzonder knapperig 
vanbuiten.

Ingrediënten voor 8 stuks
4 zure appels • 4 el biologisch citroen- 
sap • 4 el suiker • 50 gr. zachte boter  
• 4 vellen diepvries bladerdeeg  
(19x10 cm, ontdooid) • 4 el abriko- 
zenjam • 2 el poedersuiker 
Overige benodigdheden:  
muffincups (of een muffinbakvorm)  
• taartrooster • rasp

Bereiding
Halveer de appels, verwijder het klokhuis en 
schaaf ze in dunne plakjes. • Breng 200 ml 

water, citroensap en suiker aan de kook  
in een brede pan. • Voeg de appels toe.  
• Dek ze af en kook ze op een laag vuur 
gedurende 1-2 minuten tot ze flexibel zijn. 
• Haal ze van het vuur en laat afkoelen.  
• Verwarm de oven voor op 190 graden 
(hetelucht: 170 graden). Vet de 8 kleine 
cups (of de muffinbakvorm) licht in met 
boter. • Rol de bladerdeegvellen op  
een licht bebloemd werkblad uit tot ze  
28x14 cm zijn en halveer ze in de lange 
weg. • Bestrijk 1 strook bladerdeeg in 
 het midden met 1/2 el jam en rangschik  

de appelschijfjes als ‘schubben’ langs de 
bovenrand. • Vouw nu de onderste helft  
van het deeg over de appels heen. • Rol  
de gevulde strook dan losjes op en plaats 
deze met de open kant naar boven in de 
cups of in de muffinbakvorm. • Bak ze 
gedurende 30 minuten in een hete oven  
op een rooster in het onderste gedeelte  
van de oven. • Laat de ‘tartelettes’ 10 min. 
afkoelen in de cups of de muffinbakvorm.  
• Haal ze vervolgens uit de vorm en laat ze 
afkoelen op een rooster. Bestrooi ze met 
poedersuiker voor het serveren.

APPEL-ROZENTAARTJES

De Generation 7000 
bakovens van Miele 
hebben intelligente 
hulpprogramma's die 
storingen helpen voor- 
komen en nog betere 
resultaten garanderen  
bij het bakken en braden. 
Zo voorkomt TasteControl 
dat gerechten te door- 
bakken of te gaar wor- 
den, kun je met Food- 
View live in de oven 
kijken en ondersteunt 
MotionReact de be- 
diening met behulp  
van signalen en licht.

Bosch maakt bakken als een baas wel heel makkelijk: de PerfectBake 
baksensor meet continu het vochtgehalte in de oven en past het 
bakproces hier automatisch op aan.
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‘Kleine verleidingen – 
geknipt voor bij de koffie’
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Een spraakgestuurde 
wereldprimeur: deze 
oven van Siemens opent 
zijn deur op commando. 
Zo houd jij je handen 
altijd vrij, of je nu met 
je plakkerige vingers 
een taart in een voor- 
verwarmde oven staat 
te schuiven of 'm juist 
eruit probeert te halen 
met die onhandige pan- 
nenlappen of ovenwan-
ten. Bovendien kun  
je de apparaten van 
Siemens nu zelfs via  
je smartwatch met je 
stem besturen.

 
Soms heb je de hete- 
luchtfunctie nodig, 
soms alleen onder-  
of bovenwarmte voor 
een snelle korst. De 
multifunctionele oven 
van Atag biedt steeds 
de perfecte oplossing 
voor een perfect 
resultaat.

MARMERCAKE BLOKJES

Ingrediënten  
voor ongeveer 15 stuks
Voor het donkere deeg: 25 gr. ongezoet 
cacaopoeder • 65 gr. suiker • 4 el melk  
• 1-2 tl rum • 20 gr. tarwebloem • ¼ tl 
bakpoeder • 60 gr. gemalen amandelen  
• 1 ei (maat M) • 60 gr. zachte boter  
• 1 msp. zout
Voor het lichte deeg: 20 gr. tarwebloem 
• ¼ tl bakpoeder • 60 gr. gemalen aman- 
delen • 1 ei (maat M) • 60 gr. zachte boter 
• 50 gr. suiker • 1 msp. zout
Voor het glazuur: 150 gr. bitterzoete 
chocolade • 70 gr. witte couverture
Overig: spuitzak met dubbele kamer  
• siliconen bakvorm met 15 kubus- 
vormige holten

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180 °C circu- 
latielucht. • Meng voor het donkere deeg 
het cacaopoeder met 1 el suiker, melk en, 
indien gewenst, rum in een kom tot een 
glad mengsel. • Meng het bloem met de 
bakpoeder en amandelen. • Scheid het ei 
en schuim de boter en de eidooiers op met 
de handmixer, laat de resterende suiker al 
roerend intrekken. • Voeg het cacaomeng-
sel toe en werk erdoor. • Klop de eiwitten 
met zout tot een stijf eiwit. • Meng het 
amandelmengsel afwisselend in twee por- 
ties met de eiwitten onder de botermas-
sa.• Meng voor het lichte degen bloem 
met bakpoeder en amandelen. • Scheid het 
ei, schuim de boter en de eidooier op met 
de handmixer en voeg de suiker al roerend 
toe. • Klop de eiwitten op met het zout.  
• Meng het amandelmengsel afwisselend 
in twee porties met de eiwitten onder  
de botermassa. • Giet beide degen in de 
spuitzak met twee kamers, snijd de boven- 
kant af en vul de kubusvormen tot onge- 
veer driekwart. • Plaats de bakvorm in de 
voorverwarmde oven en bak gedurende 
15-20 minuten ((controleer gaarheid met 
een houten spies). • De gebakken blokjes 
in de vorm laten afkoelen, uit de bakvorm 
persen en op een rooster leggen. • Plaats 
voor het glazuur de donkere en witte 
couverture afzonderlijk in twee hittebe-
stendige kommen en smelt elke keer in  
een waterbad. • Glazuur de kubussen  
met beide couvertures als gewenst.
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Ingrediënten voor 12 stuks
Voor het beslag:  1/2 glas kersen  
• 100 gr. pure chocolade • 50 gr. zachte 
boter • 100 gr. suiker • 1 ei op kamertem-
peratuur • 125 ml karnemelk op kamertem-
peratuur • 165 gr. bloem • 15 gr. cacaopoe-
der • 1/2 tl baksoda (zuiveringszout/natron) 
• 1/2 tl bakpoeder • 1 snuifje zout • enkele 
druppels kirsch naar smaak
Voor de topping: 400 gr. slagroom • 2 zakjes 
roomversteviger • 500 gr. mascarpone • 100 
gr. poedersuiker • 12 kersen • chocoladesaus 
(of 2 - 3 stukken fijngeraspte pure chocola)
Overige benodigdheden: muffinbakvorm 
• papieren cups • spuitzak met stervormige 
tuit

Bereiding
Laat de kersen uitlekken in een zeef.  
• Verwarm de oven voor op 180 °C 
boven-/onderwarmte. • Plaats de 
papieren cups in de muffinbakvorm.  
• Smelt de pure chocolademelk au 
bain-marie. • Boter en suiker schuimig 
kloppen. • Ei toevoegen en even 
doorroeren. • Roer langzaam de karne-
melk erdoor. • Bloem, cacaopoeder, 
baksoda (natron), bakpoeder en zout door 
elkaar mengen en kort door de botermas-
sa roeren tot alle ingrediënten zich 
vermengd hebben. • Voeg naar smaak 
gesmolten pure chocolade en kirsch toe.  
• Giet 1 el beslag in elke cup, voeg de 

kersen toe en verdeel de rest van het 
beslag over de cups. • Bak de muffins 
gedurende 20-25 minuten in de oven en 
laat ze afkoelen. • Snijd de bovenkant 
van de muffins recht af indien nodig.  
• Voor de topping: klop de slagroom met 
de slagroomversteviger stijf. • Meng de 
mascarpone kort met de poedersuiker.  
• Klop de slagroom door de mascarpone 
en doe de crème die zo ontstaat in een 
spuitzak met een stervormige tuit.  
Spuit de crème op de taartjes. Versier 
door de kersen over de crème te verdelen 
en besprenkel het geheel met chocola-
desaus (of met de fijngeraspte pure 
chocolade).

BLACK FOREST BROWNIES

‘Net als bij oma, 
maar dan in het klein’
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Veel voorwerpen die we tegenwoordig in de keuken 
gebruiken, hebben niet alleen een natuurlijke look, 
maar zijn ook milieuvriendelijk. Duurzaam design ziet 
er goed uit, beperkt de ecologische voetafdruk tot 
een minimum en geeft een goed gevoel bij het koken.

GROENE  
KEUKENHULPJES
K E U K E N A C C E S S O I R E S  M E T  E E N  L I N K  N A A R  D E  N A T U U R

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  D E C O  &  M A T E R I A L E N

1 Set van 2 houten dienbladen met leren handgrepen en een heel natuurlijke uitstraling. Hutschenreuther, gezien bij Rosenthal.  2 Is het  
een slakom? Is het voor de popcorn, straks bij de tv? Deze schaal van 2,8 liter is gemaakt van bamboevezels, maïs en melaminehars. Hij is 
multifunctioneel én grotendeels biologisch afbreekbaar (www.zuperzozial.com).  3 Warm amandelbruin onderstreept naast een speciaal gevoel
de natuurlijke charme van de stijlvolle serie “It’s my moment” van Villeroy & Boch.  4 Vanaf nu geen plastic meer! De creatieve fruittasjes van 
Zuperzozial zijn van afwasbaar papier. Ideaal voor dagelijks gebruik.  5 Slow Cooking gaat prima in een tajine. De traditionele lemen kookpot 
van de Berbers houdt de warmte erg goed vast en verspreidt ze gelijkmatig (gezien in de webshop van Neff).  6 Ook deze linnen servetten zijn 
online bij Neff te vinden.  7 Vaatdoeken van 100% katoen zie je tegenwoordig bijna overal. Maar niet met het design van de zelfgemaakte 
exemplaren van oma. Een creatie van de Deense ontwerpster en bezielster van Solwang.  8 Hun tafelvoetbalcarrière zit erop, maar als 
flesopener doen deze „Biergrätsche“ het nog prima (www.upcycling-deluxe.com).  9 Duurzaam koffieplezier dankzij deze „Vienna“,  
een porseleinen filter van Cilio.

8

7

9
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Op een gegeven moment is het gewoon tijd voor een nieuwe keuken.  
Maar voordat je tot koop overgaat, stel je jezelf een aantal vragen:  
welke kleuren, vormen en materialen zijn hot? En welke ontwerpen  
zijn trendy? Die vragen worden hieronder beantwoord.

DE 8 MAGISCHE  
MUST-HAVES VAN 2020

W A T  B L I J F T ,  W A T  V E R D W I J N T  E N  W A T  I S  N I E U W ?

NEW TABLEWARE
Nieuw serviesgoed? Niks daarvan! Met new tableware bedoelen we extravagante, tafelvormige kookeilanden (afb. 2)  
en chique barelementen (afb. 1 + 3)! Overtuigend dankzij hun creatieve ontwerp en hun natuurlijke hout-, beton- 

 of marmerlook. Met de draaibare of uittrekbare bladen vorm je een praktische bar. Bij sommige fabrikanten kun je er zelfs 
de kookplaat mee afdekken! Zo’n barelement kan naar wens eenvoudig worden omgebouwd tot eettafel voor een eenper-
soonshuishouden of kleine ontbijttafel voor het hele gezin. 

1
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HELDERE LIJNEN
Greeploze keukens hebben 
altijd een eenvoudige en 

puristische uitstraling. Daarmee passen 
ze naadloos binnen de moderne bin-
nenhuisarchitectuur. Laden en kasten 
gaan moeiteloos en op haast magische 
wijze open dankzij de geïntegreerde 
greeplijsten of uitsparingen en de 
speciale tip-on-technologie. Met een 
aantal positieve neveneffecten: de 
fronten zijn veel gemakkelijker schoon 
te houden, kinderen kunnen zich niet 
meer stoten aan hoekige handgrepen 
en volwassenen blijven er tijdens het 
koken niet meer aan hangen met hun 
schort of kleren.

2

Tijdloze bron van 
inspiratie: het gewaag-
de kleur-, vorm- en 
materiaalgebruik van 
de Bauhaus-stijl  
vind je inmiddels ook 
terug in moderne 
designkeukens.

2

3

1
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EEN MODERN  
HUISHOUDEN
Moderne woningen hebben 

vaak een keuken met open verbinding 
naar de woonkamer. In deze open keu-
kens is orde belangrijk en moet er plek 
zijn voor wasmachines en aanverwante 
apparaten. Ook bij de renovatie van 
oudere huizen worden kleine kamers 
vaak bij elkaar getrokken tot één grote-
re ruimte. Keukenfabrikanten spelen  
al lang in op veranderingen in woon- 
situaties door verschillende inbouwop-
lossingen aan te bieden. Voor mensen 
met een eigen bijkeuken zijn er even- 
eens tal van mogelijkheden om die 
lastige strijkplank of die lelijke kratten 
aan het zicht te onttrekken.

3

HOERA VOOR  
HUISELIJKHEID!
Open planken en vitrines in 

de keuken? Natuurlijk! Omdat woon-
ruimte in stedelijke agglomeraties 
steeds schaarser en duurder wordt, 
gaan koken en wonen steeds vaker 
samen. Tegelijkertijd willen bewoners 
zich prettig voelen bij beide activitei-
ten. Daarom zien keukenmeubels er 
steeds huiselijker uit en zijn ze vaak 
pas op het tweede gezicht herkenbaar 
als functionele elementen. Tip: met 
indirect licht creëer je nóg meer sfeer.

4

SCHERPE  
CONTRASTEN
Van antraciet tot zwart: 

donkere keukens zijn ook dit seizoen 
weer helemaal hot! Daarnaast zijn er 
mengvormen mogelijk met natuurlijke 
materialen, bijvoorbeeld zwart met  
hout of zwart met steen. Naast marmer  
zie je steeds vaker het trendy terrazzo 
opduiken, dat eigenlijk al sinds de 
oudheid bekend is als vloerbekleding. 
Met zijn mozaïek-look zorgt het voor 
decoratieve accenten op werkbladen  
en achterwanden. En nu we het toch 
over vloeren hebben: de zwart-wit 
geblokte vloer met het traditionele 
schaakbordpatroon blijft een absolute 
klassieker binnen het minimalistische 
keukendesign.

5
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BRILJANTE VERSCHIJNING
Roestvrij staal is al lang niet meer gereserveerd voor werkbladen en gootstenen. Met zijn elegante, koele uitstraling 
is het ook ideaal om markante handgrepen te ontwerpen (afb. 1). Nog een stap verder gaan de fabrikanten die  

er hele fronten (afb. 2) mee bekleden en daarmee een elegante uitstraling bereiken die we doorgaans alleen kennen van 
professionele keukens. Niet voor niets worden roestvrijstalen keukens als bijzonder robuust gezien. Daarom worden ze zo 
gewaardeerd door sterrenchefs. Een bijkomend voordeel is dat ze een brede waaier aan combinaties mogelijk maken met 
materialen zoals glas of steen. 

6

MOBIELE OPSLAG
Laden en uittrek-elementen 
zorgen voor opbergruimte in 

de keuken en bieden de juiste indeling 
om het overzicht te behouden. Inleg-
elementen op ladegeleiders, zoals 
metalen roosters of korven, optimalise-
ren het voorraadbeheer.  Ook praktisch 
en tegelijkertijd heel chique zijn de 
innovatieve take-away-systemen. Deze 
flexibele laden zijn om te toveren tot 
een soort dienbladen die je individueel 
kunt uitnemen en overal in de ruimte 
kunt gebruiken.

8
SUPERFOOD VOOR JE KEUKEN
Green Eating krijgt een totaal andere betekenis binnen de moderne 
keukeninrichting: keukens van nu bevatten, naast gezonde voeding, 

ook zachte limoentinten of donker dennengroen. Deze frontkleuren zijn natuur-
lijk ook prima te combineren met natuursteen. Maar pas op met licht hout: die 
combinatie past beter bij traditionele landhuiskeukens of keukens in Scandi-stijl. 
Volgens de kleurenleer heeft groen een rustgevende werking. Als het dan ook nog 
wordt gecombineerd met ingrediënten uit regionale teelt, kan er tijdens het  
koken niets meer misgaan.

7

Koken als een ster: met een hoogwaardige roestvrijstalen keuken haal je tijdloze 
elegantie en een vleugje luxe in huis.

1 2

Fo
to

’s:
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R
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Afzuigkappen en plafondventilatie zijn praktisch  
omdat ze geuren en dampen verwijderen. Tegelijk 
werken de functionele vormelementen ook uit- 
stekend als stijlvolle blikvangers in de keuken,  
net als een lamp, een kookeiland of een eethoek.

NIEUWE GEZELLIGHEID
M O D E R N  D E S I G N  V O O R  B E T E R E  L U C H T

1 Pelgrim heeft naast wand- en eilandmodellen ook een ruime keuze aan afzuigkappen voor inbouw in of onder een 
kast.  2 Plafondafzuigkappen van Atag zorgen bliksemsnel voor schone lucht en bieden met energie-efficiënte verlichting 
in een fraaie, warme kleur een optimaal zicht op de kookzone.  3 De extra brede eilandafzuigkap met elegante glasinzet 
van Zanussi houdt de keuken altijd fris.

1

2 3
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Vrij in de ruimte 
zweeft deze elegante 
en efficiënte eiland- 
afzuigkap van Novy, 
inclusief instelbare 
lichtsterkte en 
kleurtemperatuur.

Z e zien eruit als moderne haarden, hangen stijlvol aan 
het plafond of doen denken aan een beeldscherm  
aan de muur. Moderne afzuigkappen lijken - vaak  

niet alleen visueel maar ook qua decibels - in niets meer  
op de doorsnee afzuigkappen van vroeger. Zowel  wand- als 
plafondmodellen zijn er in talloze vormen, kleuren en met 
uiteenlopende technische mogelijkheden (zie insert op blz. 
100). Dat maakt ze geschikt voor iedere woonstijl en elke 
keukenoplossing. Zo zijn dampen, dus ook keukendampen, 
heel eenvoudig te elimineren, wat de gezelligheid absoluut 
ten goede komt.

KLASSIEKERS MET EEN MODERNE TOUCH
Bescheiden looks en omvang, maar met grote technische 
mogelijkheden: zo zou je de moderne afzuigsystemen met 
hoofdruimte bij de onderbouw- en wandmodellen onder  
een noemer kunnen brengen. Vooral in kleine keukens of 
voor langere personen is het belangrijk dat de afzuigkap zo 
weinig mogelijk in de weg zit. De technische troeven van de 
in afmetingen aanzienlijk beperkte afzuigkappen zijn maar 
zelden op het eerste gezicht herkenbaar. In dat gereduceer-
de design is geïntegreerde toetsbediening naadloos opgeno-
men. Naar wens en behoefte zijn luchtafvoer en hercirculatie >>

95

mogelijk en het schoonmaken van de filters gebeurt in de 
regel zo eenvoudig mogelijk, namelijk gewoon in de vaatwas-
ser. Ook moderne verlichting is in de meeste moderne af- 
zuigkappen geïntegreerd. Bovendien zijn de diverse presta-
tieniveaus op veel apparaten automatisch instelbaar. Ook 
met de klassiekers onder de afzuigkappen is het echter altijd 
mogelijk om de afzuiging aan te passen aan de kooksituatie, 
wat tevens kan helpen om het energieverbruik te verminde-
ren. Klassieke wand- en onderbouwmodellen zijn ook ver- 
krijgbaar in een modern design met strakke lijnen en een 
elegant spel met metaal en kleur. 

FUTURISTISCHE BLIKVANGER 
Deze afzuigsystemen worden nog overtroffen door de moder- 
ne plafondsystemen of vrij zwevende eilandafzuigkappen, die 
er haast uitzien als ufo’s of designcreaties. Allemaal zijn het 
staaltjes van verbluffende, uiterst doelmatige ventilatietech-
niek met individuele technische kenmerken: veel afzuigkap-
pen kunnen een brede range aan lichtsituaties aan, van licht 
om bij te werken tot stemmige sfeerverlichting. Ook zijn er 
modellen die de luchtvochtigheid regelen door het opgeno-
men vocht volgens behoefte weer gezuiverd en doelgericht  
af te geven. 
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Zelfs pollen kunnen uit de lucht gefilterd en onschadelijk 
gemaakt worden. Andere modellen kunnen naar wens 
verschillende geuren verspreiden. Ook bij het design zijn 
er trends: het lijkt wel alsof ze door toverkracht aan fili- 
graandraden hangen, zonder zichtbare stroomtoevoer. 
Zeker in een keuken met veel hoeken, waar de afzuigkap 
vaak in de weg hangt, is het handig als je die alleen tij- 
dens het koken kunt laten dalen. Klaar met koken? Dan 
kan hij weer automatisch opstijgen naar het plafond. Ook 
boven een kookeiland doet deze variabele afzuigkap het 
uitstekend. Als de ruimte niet buitensporig hoog is, kan 
een plafondventilator een prachtige optie zijn. Meer 
hoofdruimte is gewoon niet mogelijk. Bij deze variant  
is het automatische, sensorgestuurde systeem dat de 
ventilatieprestaties regelt, een moderne technische op- 
lossing tegen onaangename geuren bij het koken. De 
bediening van de apparaten aan het plafond gebeurt 
met een afstandsbediening of via Home Connect. 

Bij het inschakelen opent deze circulatieafzuigkap 
van Miele zijn vleugels, net als een insect. Daar- 
door wordt het afzuiggebied groter. Is de kap 
even niet nodig, dan verspreidt hij desgewenst 
een aangename geur.

Bij de Puzzle Skylight van AEG communiceert een infraroodsensor 
direct met de afzuigkap en stelt de prestaties automatisch af op 
hoe het fornuis wordt gebruikt.

De nieuwe varioLift plafondventilator van Siemens kan voor  
het koken tot de gewenste hoogte zakken. De prestaties wor- 
den afgestemd op de hoeveelheid damp. Door de minimalis- 
tische stijl en het lichtdesign is dit een echte blikvanger.  
En niet alleen voor kookeilanden.

>>
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Luchtafvoer 
Afzuigsystemen met luchtafvoer  
naar buiten zuigen de kookdampen 
volledig weg en blazen ze het huis 
uit. Hiervoor moet meestal een ope- 
ning in een muur gemaakt worden, 
aangezien ze in of naast de buiten-
muur aangebracht moeten worden. 
Deze opening kan in bepaalde om- 
standigheden (bijv. zonder de in- 
stallatie van een elektrisch bediende 
muuraansluiting met een vaste klep, 
die overigens ook goed in oudere 
woningen kan worden geïnstalleerd) 
tot warmteverlies leiden. Toch be- 
spaart dit systeem ook geld, want  
er zijn geen afzonderlijke koolfilters 
voor nodig.

Circulatielucht 
Bij herciculatie worden dampen uit de 
lucht verwijderd door de lucht door een 
koolstoffilter te sturen en zo te zuive- 
ren. Deze methode neutraliseert geuren 
minder doeltreffend dan luchtafvoer en 
de filters moeten regelmatig vervangen 
worden. Bij hercirculatie treedt geen 
warmteverlies op. 
 
Hybride
Met een hybride systeem kun je met 
een druk op de knop kiezen tussen 
luchtafvoer en hercirculatie. ‘s Winters 
kan hercirculatie bijvoorbeeld de beste 
optie zijn om geen warmte en energie 
te verspillen. Bij sterke geuren of damp 
is luchtafvoer een betere keuze.

LUCHTAFVOER, HERCIRCULATIE OF HYBRIDE?
De diverse systemen in het kort

Intelligente sturing: De in het apparaat 
geïntegreerde elektronica registreert hier de 
afgevoerde lucht van de afzuigkap en opent 
de doorlaat volledig via automatische 
kleppen.

PRAKTISCH GEZIEN

In het hercirculatiemodel  
CleanAir Plus van Bosch  
vangt een filter de pollen  
op en maakt ze bovendien  
compleet onschadelijk.

Deze plafondventilatie van Bosch 
heeft een liftfunctie om hem voor 

het koken te laten zakken. De bediening 
inclusief verlichting gebeurt via een smart- 

    phone-app, afstandsbediening, een intelligente 
          kookplaat of spraakinstructies. 

SLIM GENETWERKTE AFZUIGKAPPEN
Ook de aansturing via smartphone-apps of spraakinstruc-
ties zijn technische troeven waarmee de moderne afzuig- 
kappen overtuigen. Er zijn echter ook systemen die hand- 
matige bediening overbodig maken omdat ze quasi com- 
municeren met de kookplaat eronder, respectievelijk met 
wat zich daar afspeelt. Deze innovatieve techniek denkt 
mee bij het koken en stelt het afzuigniveau automatisch 
af op hoe het fornuis wordt gebruikt. En na het koken 
gaat het systeem vanzelf uit.

Plafondventilatiesystemen van Neff 
zijn uitgerust met hypergeavan-
ceerde sensortechniek en kunnen 
dankzij Home Connect eenvoudig 
met de smartphone-app of de af- 

standsbediening van het apparaat 
worden aangestuurd. <<

Heel trendy zijn ook de 
in de kookzone geïnte- 
greerde afzuigkappen, 
de zogenaamde 
downdraftsystemen. 
Meer hierover op 
bladzijde 104 e.v.

TIP
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Inductie is in een paar jaar tijd de standaard geworden voor particulieren –  
en daar is een reden voor: inductiekoken is flexibel, snel en energiezuinig,  
dus veel leuker. Inductiekookplaten bieden bovendien een scala aan voor- 
delen en mogelijkheden. Hierdoor wordt het dagelijks bereiden van heer- 
lijke gerechten volkomen veilig en veel gemakkelijker.

AAN DE KOOK!
D E  N I E U W E  K O O K P L A T E N :  P R A K T I S C H ,  N A U W K E U R I G  E N  F L E X I B E L
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H oe komt het dat inductie binnen korte tijd het koken 
op gas en elektra verdrongen heeft? Wat is het ge- 
heim? Aan de glazen plaat kan het niet liggen; die 

heeft een keramische kookplaat ook. De snelheid waarmee 
pannen warm worden misschien? Die eigenschap deelt in- 
ductie met gas. Dat alleen kan het dus ook niet zijn. Beide 
spelen een rol, aldus de deskundigen. Evenals de techno- 
logische vooruitgang. Deze is nauw verbonden met het 
koken op inductie. 

INTELLIGENTE TECHNIEK
Vooral de sensortechnologie is doorontwikkeld: bak- en 
kooksensoren zorgen voor perfecte resultaten, inmiddels 
ook draadloos en zonder batterijen. Niets kookt meer over  
of brandt nog aan; vlees en vis garen zachtjes tot ze precies 

goed zijn. Het ongezonde oververhitten behoort tot het ver- 
leden. Het touchscreen van een intelligente kookplaat met 
sensoren geeft aan wanneer de pan en de olie gebruiksklaar 
zijn en zorgt voor een op de graad nauwkeurige tempera-
tuurregeling. De sensoren meten de temperatuur in de pan 
en passen zelfstandig het vermogen daarop aan. Het kook- 
proces stopt automatisch wanneer het gewenste resultaat is 
bereikt. Zo koken de melk en de saus nooit meer over. Een 
andere functie zorgt ervoor dat de kookplaat adequaat re- 
ageert wanneer water het kookpunt bereikt in de pan. De 
sensor past de instellingen dan automatisch aan en regelt  
de temperatuur zodanig dat het water beheerst blijft koken. 
Maar ook zonder de technische snufjes van de laatste ge- 
neratie doen inductiekookplaten het goed met hun vele 
voordelen.

De vele voordelen van inductie:  
of je nu houdt van vacuümgaren 
(grote afb. links), koken, bakken  
of grillen (links) – met de nieuwe 
AEG SenseCook inductiekookplaten 
halen koks naast de slimme 
technologie nog heel wat handige 

extra's in huis.

De kookplaat weet waar de pan staat. En dat niet alleen: bij deze full-surface 
inductiekookplaat van Miele met slimme panherkenning verhuist het display 
gewoon met de pan mee.

>>
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GEBAKKEN RUNDERREEPJES 
MET LAUWWARME GROENTESALADE
 
Ingrediënten voor 4 personen 
Voor de runderreepjes: 4 dooraderde rumpsteaks  
van 180-200 gr. elk • Arachideolie voor het aanbraden  
• kruidenzout • vers gemalen korianderzaad • vers 
gemalen zwarte peper
Voor de groentesalade: 2 rode uien • 1 grote wortel  
• 1 kleine courgette • 1 rode parpika • 1 kleine aubergine
Voor de vinaigrette: 8 el zonnebloemolie • 4 el witte 
wijnazijn • 4 el sojasaus • 1 kleingesneden sjalot • 2 tl 
suiker • ca. 1 tl zout • ½ tl ‘pul biber’ (bv. uit de toko  
of soek) • 2 el fijngehakte gezouten pinda's
Overige ingrediënten: 4 dunne, platte broden  
• pinda's, bladpeterselie en chilivlokken ter versiering

Bereiding
Laat de rumpsteaks een uur rusten op kamertemperatuur. 
• Pel de uien en snij ze in dunne halve ringen. • Schil  
de wortels en snij ze in repen van 1 mm dik. Was de 
courgette, de rode paprika en de aubergine en snij ze  
in hapklare stukjes. • Meng alle ingrediënten voor de 
marinade tot een romige vinaigrette. • Leg de platte 
broden op een ovenrooster en verwarm ze gedurende  
ca. 10 minuten op 160 °C (hetelucht). • Verwarm de 
teppanyakiplaat en de grillplaat voor op de inductie-
kookplaat (stand 7). • Bestrijk het bakoppervlak met 
arachideolie. Bak de steaks gedurende ca. 3 minuten  
per kant op de grillplaat, onder regelmatig keren.  
• Breng het vlees op smaak met gemalen koriander, 
peper en kruidenzout en laat het 5 minuten rusten in  
een lege pan met deksel.  • Bak de uien en de groente 
gedurende ca. 3 minuten op de teppanyakiplaat. Regel- 
matig omscheppen en op smaak brengen met peper en 
kruidenzout. • Laat het gerecht even staan op een uit- 
geschakelde kookplaat. • Snij het vlees in reepjes van 
ongeveer 1 cm dik. • Beleg het platte brood met het 
groente-uimengsel en de runderreepjes. Naar smaak 
besprenkelen met pinda-vinaigrette. • Strooi voor het 
opdienen de grof gehakte pinda's, blaadjes peterselie  
en chilivlokken eroverheen.

Met inductie wordt veelzijdig koken een makkie: de variabele accessoires 
van Neff, zoals een grillplaat (boven) of een teppanyakiplaat (onder), 
helpen je daarbij. De grillplaat met geribbeld oppervlak heeft een  
speciale vetafvoer en de teppanyakiplaat heeft twee zones voor  
bakken en warmhouden.

SNELLER KOKEN MET INDUCTIE
Een liter water kookt onder dezelfde omstandigheden onge- 
veer dubbel zo snel op een inductiekookplaat als op een 
elektrische kookplaat. Zo bespaar je 30% energie. Dit komt 
omdat niet de kookplaat maar de pan en de inhoud recht-
streeks verwarmd worden. De elektriciteit wordt via een 
elektromagnetisch veld direct in warmte omgezet, zonder  
dat je energie verliest. Je kunt dus zonder warmteverlies 
kleine pannen op grote ‘pitten’ zetten.   Je hebt hiervoor  
wel pannen nodig met een magnetische bodem. Veel in- 
ductiekookplaten beschikken over een Boost-functie, die de 
veelgeprezen snelheid verder verhoogt. Zo wordt de pan – 
met inhoud – nog sneller warm. Andersom gaat het net zo 
snel: als je de temperatuur verlaagt, merk je dat onmiddellijk 
in de pan.  Er is ook een niet te onderschatten veiligheidsas-
pect: een inductiekookplaat geeft alleen warmte af wanneer 
hij een geschikte pan herkent. Hierdoor is hij veiliger als 
kinderen ermee zouden spelen. 

FLEXIBELE KOOKZONES
Het grootste voordeel van de inductiekookplaat is misschien 
wel flexibiliteit: of je er nu een grote wok op zet, een kleine 
pan of een braadslede – de kookzones van een inductiekook-
plaat zijn zeer flexibel in het gebruik. Je kunt bijvoorbeeld 
meerdere zones samenvoegen tot één grote zone. Daarom 
bestaat er inmiddels een breed aanbod van extra kookgerei: 
grill-, plancha- of teppanyakiplaten en wokringen zorgen 
voor afwisseling in de keuken. Je kunt ze op de kookplaat 
plaatsen wanneer je ze nodig hebt en na gebruik weer 
ruimtebesparend opbergen. >>
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Bij kookplaten met 
de Pure-Flame 
gasbrander is de 
pan meteen op 
temperatuur. Naast 
krachtige gasfor-
nuizen heeft 
Zanussi ook een 
grote collectie 
moderne, eenvou-
dig reinigbare en 
snel reagerende 
inductiekookplaten.

       Nauwkeurige dosering van de vlam en lager energieverbruik:  
niet alleen profkoks weten het koken op gas te waarderen. 
Gas reageert net zo snel als inductie.

Veel of weinig ruimte: bij de accent line van Bosch kun  
je kiezen tussen inductiekookplaten van 80 of 90 cm breed. 
Ze doen het goed dankzij hun vergaande flexinductie en 
modern design. De discrete rode verlichting toont de 
gekozen functies en de actieve kookzones. Zo wordt  
thuis koken meteen nóg leuker!

KOKEN OP GAS
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De verschillen tussen de flex-kookplaten zitten 'm vooral in 
de technische details en in de namen die fabrikanten han- 
teren. Een full-surface inductiekookplaat heeft helemaal 
geen vaste kookzones meer. Met behulp van panherkenning 
weet hij waar de pannen staan. En de bijbehorende kook-
stand verhuist gewoon met de pan mee naar de nieuwe plek. 
Flexibiliteit is er ook in de maatvoering van de apparaten: 
dankzij de verschillende breedtematen – van 60 tot 90 cm – 
is er een inductiekookplaat voor elke keuken.

GEMAKKELIJK EN INTUÏTIEF 
Met inductiekoken kun je de temperatuur van je gerechten 
heel nauwkeurig regelen. De bediening van de kookplaten  
is intuïtief. Hierdoor gaat het instellen gemakkelijk en snel. 
Naast diverse kookstanden per kookzone of per pan hebben 
inductiekookplaten ook vaak een timerfunctie en tempera-
tuurkeuze. Hiermee kun je voor elk gerecht het optimale 
vermogen en de optimale bereidingstijd instellen. Sommige 
apparaten hebben hiervoor zelfs een automatisch program-

ma. En alles is te bedienen via tiptoetsen op het plaatopper-
vlak. Als je al eens een keramische kookplaat met touch-
screen hebt gebruikt, hoef je dus niet te wennen en kun je 
meteen genieten van de extra mogelijkheden van je inductie-
kookplaat. 

SIMPEL SCHOONHOUDEN EN MEER
Het schoonhouden van de glasplaat is bij inductie ook geen 
enkel probleem, omdat alleen het gedeelte waarop de hete 
pan heeft gestaan moet afkoelen. Eventuele spetters zullen 
niet inbranden. Daarvoor wordt de kookplaat doorgaans niet 
heet genoeg. Meestal is afnemen met een vochtig doekje dan 
ook voldoende. Gebruik een paar druppels afwasmiddel om 
eventuele vetspetters te verwijderen. Inductie heeft nog meer 
voordelen: inductiekookplaten zijn lang niet meer zo duur als 
een paar jaar geleden. Ook hoeven ze niet per se direct boven 
een oven te worden geplaatst. Je kunt je oven dus rustig er- 
gens anders op ooghoogte inbouwen en in de ruimte onder 
de kookplaat bijvoorbeeld een afzuigunit installeren.

Eigenlijk mag niets het effen zwart van de 
inductiekookplaten doorbreken. Toch is het 
wel prettig als je tijdens het koken kunt zien 
wat er gebeurt. Met zoneverlichting kiest 
Neff voor een verfijnd lichtontwerp, dat het 
kookproces via tiptoetsen inzichtelijk maakt.

En dan gaat er een lampje branden: de 
kookplaat verandert in een scherm met 
intuïtieve bediening. Met Siemens Active-
Light zie je de kookzones pas als je ze 
aanzet.

>>
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Deze inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit is volledig vlak. Het ventilatierooster ligt in de glasplaat verzonken. Hiermee kiest Miele 
voor nog meer stijl, uiteraard zonder in te leveren op functionaliteit.

‘Dat verloopt gladjes!’: dit had de slogan van Siemens kunnen zijn 
voor de inductionAir Plus. De nieuwe generatie inductiekookplaten 
met geïntegreerde afzuiging kiest immers voor een volkomen vlak 
design en dus nog meer bedieningsgemak.

TRENDY: DE GEÏNTEGREERDE AFZUIGUNIT
Twee trends stonden aan de wieg van de kookplaat met 
geïntegreerde afzuiging: de introductie van ruimtebesparen-
de moderne techniek in kleine keukens en de integratie van 
afzuiging in kookeilanden in grote keukens of lofts – om de 
ruimtelijke beperkingen van een afzuigkap ten aanzien van 
ontwerpvrijheid en bewegingsvrijheid te vermijden. De af- 
zuigunits van de nieuwste generatie zijn intussen verbeterd 
en bieden nog meer functionaliteit, technische doorontwik-
keling en hedendaags design. Hierdoor vormen ze een 
stijlvol element in de keukens van vandaag. En soms klopt 
echt alles: zoals bij afzuiging die volledig verzonken ligt en 
naadloos aansluit op het glas van de kookplaat. Dan schuiven 
pannen gemakkelijker heen en weer, dwars over de vlakke 
afzuigunit heen. Dit maakt ook het schoonhouden een- 
voudiger. Maar de nieuwe geïntegreerde afzuigunits hebben 
nog meer functies: ze volgen je activiteiten op de kookplaat 
en passen hun vermogen aan, zodat dampen en geuren 
direct worden afgezogen op de plek waar ze ontstaan.  
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De royale inductiekookplaten van 80 cm breed met geïntegreerde afzuiging 
(hier afgebeeld: Neff) bieden vanzelf meer ruimte aan grote en kleine pannen.

Ruimtebesparend en krachtig: aanvankelijk stond geïntegreerde afzuiging 
bekend als minder effectief dan een afzuigkap. De nieuwe apparaten – hier 
van Bosch – bewijzen dat dat niet waar is.

Rondje keuken: de ComboHob kookplaten met afzuiging van AEG kunnen 
overal in de keuken geïnstalleerd worden – voor het raam, boven een 
keukenkast of in een kookeiland.

Geïntegreerde afzuigunits zijn nu nog efficiën-
ter en populairder dankzij automatische na- 
loopventilatie, effectieve vetfilters die gemak-
kelijk reinigbaar zijn in de vaatwasser en een 
zeer compact ontwerp. Meestal kun je kiezen 
uit luchtafzuiging of luchtrecirculatie. De 
laatstgenoemde units bieden soms zelfs keuze 
uit verschillende recirculatie-opties, zoals ge- 
deeltelijke, volledige of ongeleide recirculatie. 
Maar wat je ook kiest: deze krachtige afzuigsys-
temen werken altijd geruisloos.

SLIM KOKEN
Steeds meer fabrikanten zetten sterk in op 
‘slimme apparaten’. Geïntegreerde afzuigunits 
kunnen meer dan alleen hun zuigkracht auto- 
matisch aanpassen aan de activiteit op de 
kookplaat of zichzelf automatisch inschakelen 
zodra ze kookdamp detecteren. Ze kunnen 
ook deel uitmaken van een netwerk en daar- 
binnen automatisch reageren op de instellin-
gen van de kookplaat. Of het vermogen van 
de afzuigkap kan direct via de kookplaat wor- 
den geregeld. En inductiekookplaten hebben 
nog meer slimme features, zoals een overzicht 
met recepten of kooktips. Sommige apparaten 
lijken wel een persoonlijk keukenhulpje met 
al hun stapsgewijze instructies. Slimme kook- 
platen met WLAN zijn zelfs nóg interactiever: 
je kunt er bijvoorbeeld online een recept mee 
opzoeken. En via een app kun je ze zelfs met 
je smartphone bedienen terwijl je zelf lekker 
met je vrienden aan tafel zit.  <<

•   Kies een pan die past bij de hoeveelheid 
eten die je kookt. Kies je je pannen te 
groot, dan gaat er energie verloren door  
de langere opwarmtijd en de grote 
pandiameter. 

•  Op ieder potje past een dekseltje: scheve 
deksels veroorzaken veel warmteverlies. 
Zorg dus altijd voor passende deksels.

•  Geen ‘pottenkijkers’! Erg nieuwsgierig?  
Dat kost ook stroom. Kies dan liever voor 
glazen deksels.

•  Kook aardappels en groente met zo min 
mogelijk water. Zo voorkom je verspilling 
van water én energie.  
Gebruik bij lange kooktijden liever een 
snelkookpan. Je bespaart 30% energie  
en bent in de helft van de tijd klaar.

GREEN LIFE BESPAARTIPS  
VOOR INDUCTIEKOKEN
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De inzetstoommand Leo 
van Berghoff maakt van 
elke pan (met een dia- 
meter van 24 cm) een 
stoomoventje voor het 
bereiden van een gezon- 
de maaltijd. Na het koken 
maakt de vaatwasser  
alles weer schoon en  
bij het opruimen klap  
je het mandje gewoon  
in: simpel en ruimte- 
besparend.

De stijlvolle verzonken afzuigunit ‘Up’ van Novy zorgt  
voor directe afzuiging bij de bron. Het afzuigscherm 
verdwijnt na gebruik haast onzichtbaar in de kookplaat. 
Deze is uitgerust met de nieuwste inductietechnologie  
en natuurlijk alle basisfuncties. Verzonken montage 
behoort eveneens tot de mogelijkheden.

                                       Stoommandjes in je pannen: een must voor wie van 
koken en gezond eten houdt. Om groente, vis en andere gerechten licht  
te stomen – en te genieten.

INZETSTOOMMANDJES  

NL_K_98_107_MHK_Kochfelder.indd   106 07.01.20   12:01



107

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  K O K E N  &  G E N I E T E N
Fo

to
‘s

: P
R,

 iS
to

ck
/G

an
na

 G
al

at
a,

 S
hu

tte
rs

to
ck

/U
nd

re
y, 

 R
om

an
 S

am
bo

rs
ky

i

Ook Berghoff on- 
derkent de snelle 
ontwikkeling op het 
gebied van kookplaten 
met geïntegreerde 
afzuiging. Het bedrijf 
heeft een fantastische 
oplossing ontwikkeld 
met speciale pannen. 
Het geheim zit 'm in 
het deksel: hierin zit- 
ten gaten waardoor  
de kookdampen alvast 
richting afzuiging wor- 
den geblazen. Het 
Downdraftsysteem in 
de kookplaat hoeft  
zo minder vermogen 
te leveren om de 
kookgeurtjes te 
absorberen.

Het nieuwe Hood- 
in-Hobsysteem van 
Pelgrim maakt gebruik 
van een vlak, geïnte- 
greerd gietijzeren 
afzuigrooster met 
FlexZones aan weers- 
zijden. Dankzij de 
AutoAir-technologie 
kiest de afzuigunit 
automatisch positie  
op basis van de  
positie van de 
inductiekookplaat. 

Deze inductiekook-
plaat van Atag past 
naadloos in het werk- 
blad. Het tweevoudige 
filtersysteem reinigt  
de lucht twee keer op 
efficiënte wijze. Om  
te reinigen: het filter 
gewoon losmaken en 
in de vaatwasser 
leggen.
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Met deze tips en ideeën wordt jouw volgende 
tuinfeest gegarandeerd onvergetelijk.

BUITEN KOKEN IS LEUK!
V I E R E N  E N  G E N I E T E N  I N  H E T  G R O E N

De upcycle-vaas:  
•  Maak een lege wijnfles 

schoon en verwijder het 
etiket (eventueel door 
losweken).

•  Snij met een glassnijder 
(doe-het-zelfzaak) voor- 
zichtig een gat in de fles. 
Belangrijk: draag hierbij 
altijd beschermende 
handschoenen en een 
veiligheidsbril!

•  Verwijder met een dremel 
voorzichtig de scherpe 
kanten van de snijranden 
(of gebruik hiervoor 
schuurpapier).

•  Vul de fles met potgrond, 
poot de gewenste plantjes 
of kruiden en geef ze een 
beetje water.

GREEN LIFE 
DECO-TIP

Steengoed voor je volgende 
tuinfeest: de Brick-BBQ-
schaal van Römertopf. 
Gewoon je favoriete ingre- 
diënten in kleine stukjes 
snijden, in de steen leggen, 
deze in/op een hittebron 
(geen inductie) plaatsen  
en genieten maar!

108
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ZOMERSALADE 
MET GEGRILDE 
PERZIK &  
BURRATA

Voor 4 porties
• 8 perziken • 200 gr. rucola 
• 100 gr. biologische burrata 
• 4 el walnoten • 4 el olijfolie 
• 4 el balsamico-azijn • 1 el 
honing • 1 scheutje biolo- 
gisch citroensap • zout  
en peper

Bereidingswijze
Was de perziken goed, snijd 
ze doormidden en verwijder 
de pitten. Leg ze vervolgens 
op een grillplaat en gril elke 
kant gedurende ongeveer 
4-5 minuten tot de perziken 
licht gekaramelliseerd zijn.  
• Leg ze eventueel nog even 
kort rechtstreeks op het grill- 
rooster voor het karakteris-
tieke streepjespatroon.  
• Was intussen de rucola  
en schud deze goed droog.  
• Scheur de burrata in 
kleine stukjes. • Verdeel  
de rucola, de gegrilde 
perzikhelften en de burrata 
gelijkmatig over vier borden.  
• Maak een dressing van 
olijfolie, balsamico, honing, 
biologisch citroensap, zout 
en peper. Sprenkel deze over 
de salade. • Naar smaak 
walnoten toevoegen. 
Eet smakelijk!

Het gebruik van energie-
zuinig keramiek zorgt  
voor een gelijkmatige 
verdeling van de warmte 
in deze Ron von Berghoff 
BBQ-grill. Bovendien is de 
kans op letsel veel kleiner 
omdat de buitenkant 
minder heet wordt dan  
bij een metalen BBQ. 
Kindvriendelijk dus!

Dankzij de bijpassende 
serveertang – eveneens  
uit de Leo-collectie van 
Berghoff – behoud jij de 
volledige controle tijdens 
het grillen. Deze praktische 
BBQ-tool is gemaakt van 
gebeitst esdoornhout.  
Dat maakt hem een zeer 
degelijke én stijlvolle ver- 
schijning op de eettafel. 

De optimale outdoor-oplossing voor kleine balkons of patiotuinen:  
de elegante tafelgrill Leo met instelbare luchtstroom. Zodra hij op  
tafel staat, wordt deze grill (van Berghoff) het sociale middelpunt  
en brengt hij vrienden en familie bij elkaar.
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Twee broers uit Hamburg staan op  
tegen vastgeroeste kookconventies  
en schudden de foodscene sinds 2009  
succesvol op. Met hun mobiele kook-
concept Kitchen Guerilla brengen ze 
mensen én internationale lifestyle-keukens 
op bijzondere plekken bij elkaar.

R E V O L U T I E  I N  D E  K E U K E N

Twee mensen die weten wat ze willen: de broers Onur en Koral Elci 
studeerden ooit bedrijfskunde en productontwerp in Hamburg. Nu zijn  
ze beroemd vanwege Kitchen Guerilla, de evenementenkeuken waarin 
horeca en topprestaties samenvallen.

„IN FOOD 
WE TRUST“
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D e naam zelf suggereert het al: een flinke vleug 
revolutie met een mespuntje zelfspot. Hoewel het er 
binnen het team van Kitchen Guerilla niet geweldda-

dig aan toe gaat, doen zij hun naam eer aan wanneer zij 
korte metten maken met veelvoorkomende kookclichés. 
Achter deze mobiele performancekeuken schuilt de visie  
van Koral en Onur Elci: onafhankelijker koken, los van vaste 
openingstijden en vaste locaties. Zo blijft het altijd spannend 
waar de guerillastrijders nu weer zullen opduiken met een 
evenement. Of het nu een pizza-party wordt met op- 
tredens of hapjes in mezze-stijl met muziek: hele zeilschepen 
worden geënterd, bouwterreinen belaagd of loodsen bezet 
om als nieuwe setting te dienen voor deze rondreizende, 
creatieve keuken. Maar het gaat de gebroeders Elci om méér: 
"We willen mensen uit verschillende beroepen, culturen, 
landen en religies samen aan tafel krijgen."

EEN WERELD AAN INSPIRATIE
Sinds begin 2009 organiseren de broers pop-up evenemen-
ten die tot ver buiten Duitsland reiken, zelfs tot in hun 
geboortestad Istanbul. Natuurlijk altijd gekruid met een 
vleugje culinaire vechtlust. De gebroeders Elci willen hun 
enthousiasme voor het koken wereldwijd uitdragen. Hun 

gerechten en evenementen verenigen immers invloeden  
uit verschillende culturen. Daarvoor is internet het meest 
geschikt: binnen enkele muisklikken krijgt u inspiratie op 
www.kitchenguerilla.com of via Instagram en Facebook. 
Naast nieuws en een kijkje achter de schermen vindt u hier 
ook altijd nieuwe, speciaal geselecteerde en vaak seizoensge-
bonden recepten. De noordelijke keuken krijgt er wat 
warmte dankzij oosterse kruiden, het nieuwste uit New York 
ontmoet tradities uit Tokyo en eenvoudige klassiekers krijgen 
een internationale makeover. Zo verliest zelfs de Hollandse 
uitsmijter zijn stoffige imago als veredeld broodje ham-kaas 
dankzij de “Uitsmijter Guerilla” met een garnituur van 
avocado en kervel.

De visie van Kitchen Guerilla: samen eten is de 
meest vreedzame manier om ruimte te maken, dia- 
loog te bevorderen en bruggen te bouwen. Dat alles 
vindt plaats op wel zeer bijzondere plekken, zoals 
opslagloodsen, oude schepen of bouwplaatsen -  
en altijd op het hoogste niveau.

Gekruid met extra 
passie: de gerechten 
van Kitchen Guerilla 
verenigen invloeden  
uit verschillende kook- 
culturen in zich.

"We koken niet alleen, we brengen mensen 
dichter bij elkaar. Ons doel is meer genots- 
momenten te creëren in het dagelijks leven, 
los van digitale media."
Koral en Onur Elci

>>

HIP ÉN HUISELIJK - EEN MIX MET ZIEL
Oorspronkelijk kwamen beide broers uit Istanbul naar 
Hamburg om te studeren: productontwerp en bedrijfskunde. 
Daarnaast werkten ze allebei in de horeca - eigenlijk alleen als 
bijbaantje - tot ze op het idee kwamen om kooksessies voor 
vrienden te organiseren in leegstaande restaurants.  
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De contacten werden gelegd en hun klantenkring groeide. 
Misschien zit het wel in hun bloed - hun ouders hadden 
immers al restaurants in Istanbul en Ankara. Hoe dan ook: 
de zelfbenoemde ‘guerrillastrijders van de keuken’ volgden 
steeds sterker hun passie voor creatief koken. Ook al hebben 
de eerdere sessies met vrienden inmiddels plaatsgemaakt 
voor zeer professionele evenementen, waarmee soms hele 
loodsen worden gevuld, de kern van de filosofie blijft over- 
eind: gedeeld plezier en uitwisseling tussen de gasten. De 
Elcis en hun team slagen daar vooral in door hun evenemen-
ten niet alleen creatief en hip te maken, zoals zoveel andere 
pop-up evenementen, maar ook door zeer persoonlijke ele- 
menten toe te voegen: "Ook al blijft ons team groeien, we 
functioneren als een gezin." Hierin klinkt, ondanks de revo- 
lutionaire sfeer, altijd nog een vertrouwde huiselijkheid door. 
Die houdt hun evenementen en gerechten authentiek. On- 
dertussen runnen Koral en Onur, naast een eigen gezin, ook 
nog een evenementen- en content-bureau in Hamburg: de 
‘Facebook-Kantine’. Daarnaast hebben zij een eigen product-
lijn. Met hun meest recente project komt alweer een wens  <<

Het begon allemaal 
meer dan tien jaar 
geleden met kleine 
kooksessies voor 
vrienden. Inmiddels 
vergen de evenemen-
ten van Kitchen 
Guerilla een uit- 
gebreide logistiek. 
Toch is de geest van 
de oorspronkelijke 
sessies niet verloren 
gegaan: deze leeft 
voort in elke mede- 
werker.

uit: kantines in heel Duitsland kunnen nu kennis maken  
met hun kookfilosofie, onder het motto: „Revolution  
never stops“.

HET DRAAIT OOK OM VERTROUWEN
Hoeveel werk ze naast het koken ook hebben, de broers 
selecteren hun ingrediënten altijd zeer zorgvuldig. Daarbij 
vinden zij - naast duurzaamheid - vooral de betrouwbaarheid 
van hun leveranciers belangrijk. Hun credo is dan ook: “Wij 
gebruiken ingrediënten die we kennen en vertrouwen. We 
proberen ons voedsel zo rechtstreeks mogelijk van produ-
cent naar consument te brengen.” Maar daarbij draait het 
niet alleen om hoogwaardige apparatuur en grondstoffen: 
"Het klinkt misschien wat melodramatisch, maar voor ons 
staat kwaliteit gelijk aan ziel.” De broers zijn het erover eens: 
"Zelfs de beste chef-kok ter wereld kan niemand bereiken als 
hij niet met hart en ziel achter het fornuis en - in ons geval - 
ook achter de zaak staat. Exclusief voor dit nummer heeft 
Kitchen Guerilla een speciale creatie vervaardigd: een 
vleugje revolutie in uw keuken.
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Ingrediënten voor 4 porties  
• 3 rode puntpaprika's (groot) • 50 gr. walnoten • 4 el olijfolie - 
zeezout (grof) • 1 teentje knoflook • 50 gr. paneermeel • 2 tl 
paprikapulp  • ½ el citroensap • ½-1 tl komijn • 1 tl isot chili- 
pepervlokken • 50 gr. ricotta • 1 el fijn geraspte citroenschil  
• 1 handje peterselie (glad) • 4 el granaatappelpitten • 1 el 
granaatappelmelasse/-siroop • 4 dunne roggecrackers

Bereiding
 Was de puntpaprika's en prik ze op meerdere plaatsen in met  
een vork. Rooster ze op een open vuur tot de schil vanzelf los 
komt. Als u geen gasfornuis heeft, kunt u de puntpaprika's ook  
in de oven roosteren: halveer de paprika's dan in de lengte en  
leg ze op een bakplaat met de schil naar boven. Rooster ze  
ca. 10-15 minuten onder de hete grill, tot de schil zwarte  

blaasjes begint te vertonen. • De afgekoelde paprika's schoon- 
maken, ontpitten en fijnsnijden. • Bak de walnoten met 1 eet- 
lepel olijfolie en 1 snufje zeezout in een koekenpan op middel-
hoog vuur. Laten afkoelen en vervolgens grof hakken. Snijd ook 
de knoflook. • Doe paprika, walnoten, knoflook, paneermeel, 
paprikapulp, citroensap, komijn en isot chilipepervlokken in een 
vijzel en vermaal alles tot een romige massa ontstaat. Meng  
ten slotte beetje bij beetje 2 eetlepels olijfolie erdoor. • Doe de 
ricotta en citroenschil in een kom en klop tot een romige massa.  
• Schep de muhammara op een bord en maak er een kuiltje in 
met een lepel. Vul het kuiltje met de ricotta-massa. • Peterselie 
fijnhakken. Garneer de muhammara en ricotta met peterselie  
en granaatappelpitjes. Besprenkel met granaatappelmelasse/ 
-siroop en de resterende olijfolie en bestrooi met korrels zeezout. 
Serveren met roggecrackers.

MUHAMMARA MET RICOTTA & ROGGECRACKERS

EXCLUSIEF
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KEUKENFAVORIETEN
P R O D U C T E N  D I E  O N S  E C H T  G O E D  B E V A L L E N

Bij iedere nieuwe editie vragen wij ons bij de redactie weer af:  
“Hoe ziet hún droomkeuken er eigenlijk uit?” Collega’s met  
de meest uiteenlopende specialiteiten verklappen hier hun  
stijl van leven en wonen.
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“Wie vlak onder het dak 
woont, weet dat een schuin 
plafond een probleem kan 
zijn. Ook voor keukens 
bestaan daar oplossingen 
voor, die voor een heel 
stijlvolle touch zorgen.”
Marijn van Doorn, grafisch ontwerpster

Een schuin plafond stimuleert de creativiteit in de keuken. Veel fabrikanten bieden inbouw- 
elementen op maat die optimaal in complexe plattegronden passen en prima te combineren 
zijn met natuurlijke materialen als houten balken, plafonds en wanden. Praktische hoge 
kasten voldoen aan de strengste designeisen en bieden veel extra bergruimte.

KEUKENFAVORIETEN
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KEUKENMAGAZINE 2020 // DE KEUKEN ALS LEEFRUIMTE

“De nude-look die we uit de mode kennen, doet het  
ook prima in de keuken. De zachte beigetinten sluiten 
uitstekend aan bij een modern interieur.”
Anna Jacobs, redactieassistente

Nude colours zijn huidkleurige tinten die variëren van zachtroze tot 
beige en lichtbruin. Bij de styling van de keuken brengen ze door de 
combinatie met wit of room rust in de ruimte. Natuurhout en metalen 
accessoires zijn daar heel goed mee te matchen.
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“Heldere structuren zijn niet 
alleen voor teksten erg 
belangrijk. Ook in de keuken 
heb ik het graag ordelijk. 
Maar wel altijd met een 
vleugje raffinement.”
Joris Verhoeven, hoofdredacteur 

 
Vlot lopende laden zijn ideaal om bijvoorbeeld 
kruiden snel bij de hand te hebben en kunnen 
zoals in dit kookeiland gecombineerd worden  
met een lade waarin je alle keukenbenodigd- 
heden overzichtelijk bewaart. 

Pure vormen en technisch vernuft biedt de 
tweedelige bento box van Berghoff. Twee prak- 
tische, goed gevormde containers scheiden de 
ingrediënten - perfect om te genieten van een 
heerlijke lunch of snack op kantoor.

“Om goed te snijden heb je goede messen nodig en  
die zijn dan ook onmisbaar in de keuken. En een fraaie 
snijplank is dan een echte blikvanger.”
Merle Meijer, redactrice Deco & Materialen

Scherp gesneden? Geen probleem dankzij de 
hoogwaardige, zwarte messen van roestvrij staal 
en de multifunctionele, tweezijdige snijplank met 
kruimelvanger uit de Ron-serie van Berghoff. Met 
zo’n uitrusting is zelfs het snijden van een groot, 
knapperig brood geen uitdaging meer. Het lemmet 
is voorzien van een keramische antikleeflaag 
waardoor het voedsel tijdens het snijden niet  
aan het mes blijft kleven. Bovendien bieden alle 
messen de perfecte ergonomie.
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“Afval vermijden,  
sorteren en hergebrui-
ken is een belangrijk 
thema voor mijn gene-
ratie, dat ook in de  
keuken een grote rol 
moet spelen.”
Sanne Vos, vrijwilligster

Uittrekbare onderkas-
ten voor pmd-afval (afb.) 
of praktische recycling- 
zakken zijn maar één 
voorbeeld van intelligente 
afvalsortering. Er zijn  
ook systemen voor twee  
of vier zakken om het 
scheiden van afval heel 
eenvoudig te maken.

“Zonder goed licht geen 
goede foto. Die regel geldt 
eigenlijk ook voor een 
goede keukenplanning.”
Tom van Leeuwen, fotograaf

Indirecte 
lichtbronnen 
scheppen een 
fraaie sfeer, 
vooral wanneer 
keuken en 
zithoek één 
ruimte vormen. 
Verlichte kook- 
eilanden zorgen  
voor een exclusief 
loft-gevoel.

“Mijn nieuwe motto voor 
etensresten in de keuken: 
slim bewaren is beter 
dan zomaar weggooien.”
Ruben Mulder, redacteur Food

Levensmiddelen langer houdbaar maken gaat uitstekend met de Quva 
vacuümmachine van Dekker. Dit handige apparaat neemt nauwelijks plaats 
in op het werkblad, omdat het verzonken gemonteerd is. De Quva heeft 
herbruikbare containers, die ook geschikt zijn voor sous-videbereidingen  
en het marineren van vlees. 
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Strakke optische eenheid en elegantie bepalen de uitstraling van deze urban keuken. De donkere, intens matte en greeploze fronten 
vormen een fascinerend beeld, dat onderbroken wordt door de open kasten van licht hout.

“Met donkere keukens van  
antraciet tot matzwart leg je vooral 
in open woonruimtes heel fraaie 
accenten. Combineer ze met  
innovatieve apparaten in dezelfde 
kleurstelling.”
Saskia Kuiper, redactrice Design & Living

Stijlvol van koffie genieten is een uiting van je persoonlijke levensstijl. Het hoogwaardige 
design van dit volautomatisch koffieapparaat EQ.500 van Siemens (afb. 1) maakt ook indruk 
met het intuïtief bediende, kleurrijke keuzedisplay. Ook met dit inbouwapparaat van Atag 
(afb. 2) is koffie zoals jij hem het liefste drinkt, vlot gezet dankzij het menu met touchscreen. 
Het volautomatisch koffieapparaat van Pelgrim (afb. 3 + 4) met tekstdisplay bereidt heerlijke 
koffiespecialiteiten. Met of zonder melk. De automatische reinigingsfunctie en het antikalk- 
programma zorgen voor optimaal onderhoud.

Heerlijke koffie met een druk op de 
knop en moeiteloos schoon te maken

1 2

4

3
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Frapperend!
Iets te vieren en de 

champagne staat niet koud? 
Frapperen is het toverwoord. 

Vul een ijsemmer met ijsblokjes en 
een handvol zout – met zout koelt 

de champagne sneller af dan 
met puur ijs. Werkt overigens 

ook perfect voor bier of 
limonade!

NL_K_120_121_MHK_tricks.indd   120 31.12.19   12:08



121

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  D E C O  &  M A T E R I A L E N
Fo

to
‘s

: S
hu

tt
er

st
oc

k/
iv

ec
to

r, 
st

ud
io

st
ok

s

Je kunt natuurlijk een lege cd-spindel als 
bewaardoos voor bagels gebruiken, of een 
schepje snijden uit een lege fles afwasmiddel: 
echt chic klinkt het allemaal niet. Andere 
doe-het-zelftips voor huis en haard zijn echter 
te gek, superhandig en origineel.

UITERST TRICKY
H A N D I G E  T I P S  V O O R  T H U I S  E N  I N  D E  K E U K E N

ZURE TIP
Halve citroenen belanden maar al te vaak ongebruikt in de 
vuilnisbak. Als je maar een paar druppels citroensap nodig 
hebt, kun je de citroen beter heel laten en zachtjes met de 
hand over een harde ondergrond rollen. Daarna steek je de 
citroen op een satéstokje en kun je de gewenste hoeveelheid 
citroensap eenvoudig uitpersen.

SNACK OF DECORATIE? 
Wat doet het er eigenlijk toe, gefrituurde kruiden zijn 
gewoon mooi en lekker! En bovendien heel eenvoudig te 
bereiden. Meng peterselie, salie, munt, koriander of een 
ander lievelingskruid met een eetlepel olie en plaats drie  
tot vier minuten in de magnetron. Et voilà, klaar is Kees! 

ZOETE KOP
Een chique chocoladeschaaltje doet wonderen als eetbare 
decoratie bij chocolademousse, pudding of kleine stukjes 
fruit. Een sterk staaltje foodstyling waarvoor je bovendien 
geen uren in de keuken hoeft te staan. Fun gegarandeerd: 
smelt 100 gr. chocolade au bain-marie en dompel kleine 
ballonnetjes in de gesmolten chocolade. Laat ze afkoelen  
en opstijven op een koele plek. Prik de ballonnetjes voor-
zichtig lek, en ziedaar: een schaaltje uit chocolade.

WONDERPOTJE
Bij een eenpansgerecht is het wel degelijk de bedoeling dat 
alles in dezelfde pot of pan kan worden klaargemaakt! Geen 
probleem bij dit eenpansgerecht met pasta waarbij 
pasta en saus worden bereid in dezelfde pan. 
Voor een stevige portie: snij een halve ui en 
twee teentjes knoflook in grove stukken 
en doe ze samen met 170 gr. gehalveer-
de kerstomaatjes, 170 gr. spaghetti, 
zout, peper, oregano, 525 ml 
groentebouillon en verse basilicum 
in een grote pan. Breng het geheel 
aan de kook en laat 10 minuten 
doorkoken. Regelmatig roeren  
en klaar! 

GECONSERVEERDE EIEREN
Eieren zijn het ideale culinaire 
redmiddel voor singles en altijd handig 
om in huis te hebben - als ze vers zijn 
tenminste. Snel gefixt: door ze in te wrijven 
met olijfolie of een andere plantaardige olie kunnen 
eieren tot wel zes maanden bewaard blijven. De olie maakt 
de poreuze kalkschaal luchtdicht en zorgt ervoor dat er 
geen vloeistof kan ontsnappen of gassen kunnen binnen-
dringen. 

IJZINGWEKKEND GEHEIM
Waarom zijn zelfgemaakte ijsblokjes altijd troebel, en 
glashelder in cafés? Gekookt water staat garant voor een 
kristalhelder resultaat!

COOLE DECORATIETIP

Natuurlijk beschikt iedereen over een 
koelkast in zijn of haar huis. Maar er zijn 

andere leuke manieren om je dranken koel te 
houden. Hoe leuk is het om drankjes te koelen in 

champagnekommen, een kruiwagen, een boot, een grote 
doos of een emmer gevuld met ijsblokjes? Dat ziet er niet alleen 
mooi uit, maar zorgt er ook nog voor dat je gasten hun eigen 
drankjes makkelijker kunnen pakken.

WESPEN VERJAGEN
Deze manier wordt veel op terrassen toegepast. Snijd  
een sinaasappel of citroen doormidden en druk daar wat 
kruidnagels in. Dat leg je op een schoteltje en zet je neer 
vlakbij waar je zit. De geur zal de wespen verjagen. Kruid-
nagelolie heeft hetzelfde effect. Ook azijn vinden de meeste 
mensen stinken en wespen denken daar hetzelfde over. Zet 
een schoteltje op tafel en de wespen blijven op afstand. Je 
kunt ook de kruidnagels in de azijn leggen, dan werkt het 
dubbel zo hard. 

LOST & FOUND
Ben je een briljantje uit je stenencollectie verloren? Het 

moet hier ergens zijn ...! Natuurlijk, maar niemand 
durft nu nog te stofzuigen! Geen paniek: met 

nylons kan je briljantje gemakkelijk weer 
worden gevonden. Bevestig een panty 

over de stofzuigerbuis en zuig hier-
mee de vloer. De panty werkt als een 
membraan, waarin je overigens ook 
kleinere voorwerpen dan briljantjes 
ontdekt.
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Koel- en diepvrieskasten kunnen tegenwoordig veel meer 
dan voedsel vers of bevroren houden. Ze scoren onder meer 
door aanbouwmogelijkheden, een no-frost functie en heel 
veel slimme technologie.

COOLE NIEUWE  
APPARATEN 
E N E R G I E B E S P A A R D E R S  I N  P L A A T S  V A N  S T R O O M V R E T E R S

M oderne koelapparatuur kan 
in de keuken in een vrijstaan-
de uitvoering voor bonte of 

stijlvolle accenten zorgen, maar ze past 
als inbouwapparatuur ook perfect in 
een keukenconcept. Voor kleine, recht- 
toe rechtaan keukens zijn inbouwoplos-
singen vaak beter, want ze maken alles 
visueel groter doordat alles uit één stuk 
is. In keukens met hoekjes of erg ruime 
keukens is een vrijstaand apparaat vaak 
praktischer en mooier. Een tomaatro-
de, standalone koelkast in een aan-
bouwkeuken die verder maar één kleur 
heeft, is een echte blikvanger en een 
fraai stijlelement. Bovendien bieden  
de fabrikanten met tal van designs  
- van retromotieven en sobere elegantie 
tot dubbele deuren - een enorme keuze 
aan voor een optimale persoonlijke 
stijl.  

MODERN INTERIEUR
Ook het interieur van de apparaten 
zijn tegenwoordig flexibeler dan ooit. 
Ze hebben bijvoorbeeld een verstelbare 
bodem en zijn erin veel uiteenlopende 
combinaties, zoals koel- en wijnkasten 
of uitvoeringen met een diepvriestoe-
stel of -vak. Nog meer keuze en indivi- 
duele vormgeving bieden details zoals 
een ijsblokjesmachine of een flessen- 
rek dat ook als gewone legplank kan 

De XXL-koelvriescombinatie 
van Bosch houdt de inhoud 
ook op temperatuur wanneer 
de stroom uitvalt, en dat zelfs 
tot 30 uur lang. 

Net als dit vrijstaande model  
- een AEG-koelvriescombinatie 
met Longfresh-0°C-vak -  
scoren de meeste moderne 
apparaten met een energie- 
efficiëntielabel A+++.
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COOLE NIEUWE  
APPARATEN 

dienen. Als we verder doordringen in 
het binnenste van het apparaat, dan 
valt vooral de steeds betere energie-effi-
ciëntie op. Met een apparaat uit de 
beste energieklassen A tot A+++, kan 
men in vergelijking met oudere appa- 
raten meer dan 100 euro aan stroom 
per jaar besparen. Overigens: wanneer 
vanaf volgend jaar (2021) de energie- 
efficiëntie van klasse A tot G wordt 
aangeduid, zal het huidige beste label 
A+++ een B-label worden. Het op één 
na beste A++ wordt dan C, enzovoort.  
 
HYPERMODERNE TECHNIEK 
Naast het spaarzame verbruik heeft 
moderne koelapparatuur echter nog 
een heel bijzondere troef: slimme 

“Qua grootte, design en functionaliteit zijn koel- en diepvrieskas-
ten tegenwoordig veelzijdiger dan ooit. Bovendien zijn de afzon-
derlijke apparaten geheel naar wens te combineren en vindt ieder-
een dus de oplossing die aan zijn smaak en behoeften voldoet.” 

De MasterCool inbouw- 
serie van Miele is goed 
te combineren als koel- 
diepvriescombinatie en 
biedt veel plaats. Met 
de SommelierSet bereidt 
men edele wijnen 
professioneel voor  
op het decanteren.

techniek, die het leven gemakke- 
lijker maakt. Zo kun je tijdens de 
boodschappen met je smartphone  
de inhoud van de koelkast checken,  
de temperatuur regelen of de houd- 
baarheid van producten controleren.  
Ook kun je op basis van wat de slim- 
me koelkast bevat receptideeën 
ontvangen. En ten slotte is ook de 
verlichting van de apparaten met 
moderne lichtbronnen zoals led- 
lampjes helemaal up-to-date. Voor 
veel mensen is dat allemaal reden 
genoeg om de aanschaf van een 
nieuw apparaat te overwegen, zelfs  
als het oude nog werkt. Milieu-instan- 
ties en wetenschappers vinden dat 
niet meer dan terecht.

„Qua grootte, design en functionaliteit zijn koel- en diepvrieskasten
tegenwoordig veelzijdiger dan ooit. Bovendien zijn de afzonderlijke
apparaten geheel naar wens te combineren en vindt iedereen dus  
de oplossing die aan zijn smaak en behoeften voldoet.“ 
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Het is zover: er moet een nieuwe koelkast komen! Maar welke? En wordt  
het een combi of een extra vrieskist? Een redacteur van ons moest daarover 
beslissen en mocht dus niets over het hoofd zien.

ONDER DE LOEP
K O E L  B E K E K E N  E N  G E T E S T 

H et kan zo eenvoudig en toch moet je aan zoveel 
denken. Want bij een nieuw apparaat moet alles 
kloppen: de grootte ten opzichte van het gezin en de 

gewoontes, we denken na over onze ecologische voetafdruk, 
en qua budget... de prijs. Want die mag je als het op energie-
verbruik aankomt zeker als een bepalende factor beschou-
wen. Als we alles op een rijtje zetten…  
 
WANNEER HEEFT EEN NIEUW APPARAAT ZIN? 
Huishoudapparatuur is gewoonlijk de grootste stroomvreter 
in huis. Meestal is ze verantwoordelijk voor ongeveer de helft 
van de stroomkosten. Niet of nauwelijks energie-efficiënte 
koelkasten staan zelfs als heuse stroomvreters bekend. Het 
loont dan ook de moeite om na te gaan of een nieuw 
koelapparaat met een lager stroomverbruik niet beter is.  
Bij de aanschaf moet je echter ook overwegen of het qua 
duurzaamheid de moeite waard is wanneer je huidige 
apparaat nog niet zo oud is. Specialisten zijn het er min of 
meer over eens dat het vanuit milieu-oogpunt bekeken goed 
is om een oud apparaat na 10 tot 15 jaar te vervangen. De  
bij de productie van een nieuw apparaat verbruikte energie 
wordt door het lagere energieverbruik na een tot twee jaar 
gecompenseerd. In totaal is bij een koelkast van deze leeftijd 
ongeveer 75 procent van de ecologische voetafdruk toe te 
schrijven aan het gebruik en de rest aan de productie. Een 
nieuw apparaat heeft altijd zin wanneer de levensomstandig-
heden zijn veranderd, bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding, 
verhuizing naar een grotere of kleinere woning of aangepas-
te voedingsgewoontes. >>

Alles binnen handbereik en héél fraai om te zien: Wie ruimte 
heeft kan een wijnkast, koelkast en diepvrieskast combineren. 
Siemens heeft daarvoor bijvoorbeeld de koeltoppers van zijn 
aCool-serie ontwikkeld.
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Slimme technologie, zoals hier 
bij Neff, helpt bij de boodschap-
pen en het koken. Dat spaart 
heen en weer rijden, middelen 
en maakt het voorraadbeheer 
een stuk makkelijker.

“Energie-efficiëntie is een 
bepalende factor bij de aan-
schaf van een koel- en diep-
vrieskast. Vanuit milieu-oog-
punt heeft het zeker zin om 
een oud apparaat na 10 tot 
15 jaar te vervangen”,  
zeggen specialisten.
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Bij ons is de beslissing op verschillende redenen gebaseerd: 
de nieuwe groentetuin heeft nu al twee jaar een flinke oogst 
opgeleverd. Een deel daarvan heb ik ingemaakt, maar ik  
had het eigenlijk liever ingevroren. Het diepvriesdeel van 
ons oude combi-apparaat was daarvoor echter te klein. En 
verder moeten wij ook rekening houden met de voedselinto-
lerantie van de hond, ons nieuwe gezinslid dat alleen vers 
vlees eet. Het was dan ook duidelijk dat een geschikt diep- 
vriesbeleid veel dingen eenvoudiger zou maken. Vandaar  
dat de koelkast ongeveer dezelfde grootte moest hebben, 
maar wel absoluut met meer diepvriesruimte.  
 
SLIMME COMBI-OPLOSSING 
Het probleem was snel opgelost: een extra apparaat zou 
wegens plaatsgebrek in de keuken sowieso in de kelder 
moeten komen. In de meeste kelders is er voldoende 
ruimte voor een diepvries. Bij ons is dat niet anders en   <<

Van buiten chic, van binnen veelzijdig: Naast het 
wijnvak heeft deze Side-by-Side koelkast van Liebherr 
ook functies als BioFresh-Plus met gescheiden 
elektronica om de temperatuur in het bovenste  
vak tot -2°C te laten dalen.

wie het goed aanpakt kan zo’n kleine ruimte optimaal 
benutten. Hoe hoog de diepvrieskast mocht zijn hangt  
er natuurlijk vanaf en de keuze is gigantisch. Voor ons is 
180 cm genoeg. Dat is voldoende voor alle diepvriesartike-
len voor onze maaltijden en zo kunnen we onze voorraad 
doeltreffend beheren, dus niet alleen voor de oogst uit 
onze tuin. In onze keuken staat nu dus een koel- en vries- 
combi, alleen met een aanzienlijk kleiner vriesvak dan 
vroeger. IJsblokjes, roomijs en soms een diepvriesmaaltijd 
voor de volgende dag hebben we zo bij de hand zonder  
dat we naar de kelder moeten. We hebben opnieuw een 
vrijstaand apparaat genomen, want onze keuken heeft 
diverse hoekjes en daar kun je met inbouwapparatuur niets 
mee beginnen. We hadden ons vorige apparaat nog maar 
acht jaar en wij wilden het niet zomaar naar het milieustati-
on brengen. Daarom hebben we het online aangeboden  
en nu staat het in een leuk studentenhuis.
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De energie- 
efficiënte 
koelkasten van 
Pelgrim hebben 
heldere ledver-
lichting en in de 
hoogte verstelba-
re legplanken van 
veiligheidsglas.  
In de Crisp-Zone 
met handmatige 
vochtigheidsrege-
ling zijn groenten 
en fruit langer 
houdbaar.

Helemaal te gek: 
minibar-koelkast 
met een bijna niet 
van echt te onder- 
scheiden Fiat 500 
front. Fraai retro- 
design van Smeg! 
Een andere design- 
klassieker is dit 
vrijstaande appa- 
raat in jarenvijftig-
stijl en stijlvol 
zwart.

Na de boodschappen is de koelkast gevuld met diverse 
producten op kamertemperatuur. Deze Side-by-Side 
koelvriescombinatie van Atag koelt ze sneller en  
langer, zodat ze optimaal vers en houdbaar blijven. 
Uiteraard geldt dit ook voor de producten die al eerder 
in de koelkast lagen.

Slimme oplossing om levensmiddelen koel en vers te houden zijn ook  
bij Zanussi te vinden. Bovendien is de inbouwapparatuur dankzij de 
uitneembare planken en deurvakken sneller, makkelijker en grondiger  
schoon te maken.
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Galway? Culturele hoofdstad van Europa 2020. Rijd erheen en sta versteld,  
aldus onze auteur, die erdoor in vervoering is geraakt: een pittoresk en leven-
dig stadje direct aan de Atlantische Oceaan, dat een ware schat aan culinaire 
ontdekkingen herbergt. Tel daarbij op de talrijke verlaten stranden, de duize-
lingwekkende kliffen en het goede gevoel weer eens werkelijk geaard te zijn.

TE KUST  
EN TE KEUR

E E N  S P E C I A A L  S O O R T  I E R S E  S T E D E N T R I P

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 0  / /  R E P O R T A G E S  &  R E I Z E N

128

1

NL_K_128_131_MHK_Galway.indd   128 31.12.19   12:24



129

D e Tigh Neachtain ligt in het 
oude gedeelte van Galway en  
is de oudste pub van de stad. 

Reeds in 1894 nam de familieclan 
Morton het hoekhuis over en ze namen 
hun libertijnse instelling mee. Tot op 
de dag van vandaag staat deze alterna-
tieve feeststad bekend om haar vrije 
omgangsvormen. Vrouwen mochten er 
vroeger ook al naar de pub, maar zaten 
dan in aparte gelambriseerde comparti-
menten, de zogenaamde ‘snugs’. Hier 
konden ze ongestoord van hun biertje 
genieten, zonder opdringerige man-
nenblikken. Dat kwam de vrouwen 
overigens meer dan goed uit, want zo 
hadden ze geen last van de indringen-
de stank van de boeren en herders. In 
de vorige eeuw kwam de Amerikaanse 
dichter en vrijdenker Allen Ginsberg  
er regelmatig aanwaaien voor een pint.  
Hij bezocht de stad vaak met zijn part- 
ner. ‘Leven en laten leven', dat is het 
motto van de rustige en gezellige 'City 
of Tribes'. Haar naam ontleent zij aan 
de 14 clans die Galway stichtten op de 
plaats waar de woeste rivier de Corrib 
uitmondt in de Atlantische Oceaan.  
De stad is jong dankzij de vele studen-
ten en kleurrijk vanwege een keur aan 
evenementen, variërend van het oester- 
festival en het filmfestival tot het inter- 
nationale kunstforum elk jaar in juli.  
Het is de moeite waard om de evene-

1 In dit ‘wilde westen’ van het eiland zoek je tevergeefs naar overvolle stranden.  2 Wat dacht je van verse oesters van de zaterdagmarkt  
bij de Nicolaaskerk?  3 De locals ontmoeten elkaar op zaterdag in de Crane Bar om muziek te maken. 

32

mentenagenda van de stad een beetje 
in de gaten te houden. En dat geldt 
zeker voor 2020, wanneer Galway  
viert dat het Culturele Hoofdstad  
van Europa is. 
 
TRADITIE MET EEN  
HOOFDLETTER T 
Bij het sociale leven op het groene 
eiland en in Galway hoort natuurlijk 
ook bier. Het populairste bier is een 
zwarte stout van hoge gisting met een 
romige schuimkraag. Het is het bier 
waarmee de familie Guinness uit 
Dublin wereldberoemd werd. Traditio-
neel bier doet het eigenlijk altijd goed: 
bij het gebruikelijke ‘full Irish break-
fast’ met roerei, spek, bonen en bloed- 
worst, bij verse oesters, tijdens de in 
Ierland zo populaire bruiloften of  
's avonds in de pub. Het past bij de  
onthaaste levensstijl van de Ieren. Ze 
nemen nog de tijd voor een praatje  
en houden de traditionele Ierse volks- 
melodieën in ere die al eeuwenlang 
worden overgeleverd. De plaatselijke 
brouwerij Soulwater spreekt dan ook  
van ‘zielenwater’ als ze het heeft over haar 
Kojackbier, een lichtere variant van 
Guinness, die met haver wordt gebrou-
wen. Natuurlijk wordt er ook streekbier 
geschonken in de legendarische Crane 
Bar aan de Sea Road. Daar ontwaakt op 
zaterdagavond de Ierse ziel.  

BARS & RESTAURANTS

•  Café-Restaurant Kai voor een lekker 
ontbijt en 's middags gezonde snacks.

•  De Secret Garden Tea Shop heeft 
een verscholen achtertuin. Hier kun je 
in een leunstoel heerlijk ontspannen 
genieten van zachte muziek.

•  In Cupan Tae waan je je 's middags 
tijdens de High Tea in een andere 
eeuw.

•  Ard Bia bij de Spaanse Poort serveert 
de hele dag door onvervalste Ierse 
specialiteiten in een lage, gelambri-
seerde ruimte.

•  Loam, een van de beste restaurants 
van het eiland, ontvangt smulpapen 
in Scandi-Chic en heeft een open 
keuken.

Meer informatie op: www.ireland.com 

TIP  
Restaurant Merrow in de Palas Cinema 
serveert in het weekend nieuwe, verse 
Ierse gerechten en een brunch voor ‘Kids 
& Dogs’, waarbij huisdieren welkom zijn, 
gevolgd door een familiefilm. 

>>
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Ieren houden van zingen, lachen en dansen. 
Daarom klinkt in de pubs doorgaans ‘trad’,  
de traditionele volksmuziek. Misschien wel  
een van de mooiste Ierse levenswijsheden is 
ontstaan in een pub: 

"Er bestaan geen vreemden, 
alleen vrienden die we nog  
niet hebben ontmoet."  

4 5

6

7 8
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Op de eerste verdieping is er nauwe-
lijks nog een plekje te vinden. De zaak 
zindert wanneer de locals er samenko-
men om muziek te maken en alle liede- 
ren van vroeger weerklinken. De oude- 
ren geven ze door aan de jongeren. Als 
een ‘Galway Girl’ vervolgens spontaan 
begint te dansen op de klanken van 
een viool, begin je te snappen waar 
zanger Ed Sheeran zijn inspiratie voor 
het gelijknamige liedje vandaan heeft 
gehaald. 

GODDELIJK ETEN 
Misschien wel de beste kennismaking 
met Galway is een culinaire wandeling 
door de ‘buik’ van de stad. Helaas 
kampt de Ierse keuken nog steeds met 
een stigma. Dit komt door de vele 
hongersnoden op het eens zo armoedi-
ge eiland. Sinds de 16e eeuw vertrok-
ken als gevolg hiervan veel Ieren in 
boten naar Amerika,  om daar, in het 
land van onbegrensde mogelijkheden, 
hun fortuin te maken. Maar het zou 
verkeerd zijn de Ierse keuken af te 
doen als schraal en fantasieloos. Het 
groene eiland heeft veel meer te 
bieden dan aardappelen en de klassie-
kers ‘Irish Stew’ en ‘Shepherd's Pie’. 
Sinds enkele jaren biedt Sheena 
Dignam dan ook haar ‘Galway Food 
Tour’ aan. Ze is goed thuis in de 
horeca en kent elke winkelier persoon-
lijk. De tour begint elke zaterdag om 
10.30 uur voor Griffins Bakery. Deze 
nauwe bakkerij, familiebedrijf sinds 
1876, is eigenlijk veel te klein voor het 
beroemde twee meter lange witbrood 
dat er verkocht wordt. Voor bakker 
Jimmy Griffin is het plaatsvervangende 
therapie. "Zes jaar geleden kreeg hij 
een duikongeluk voor de kust van 
Galway; een agressieve zeepaling beet 
hem in zijn wang. Sindsdien bakt hij  
dit palingbrood. Een geluk bij een 
ongeluk, dus", zo vertelt onze gids 
Orlagh aan haar groep. Die bestaat 
vandaag uit drie dames uit Wisconsin 
en Judy, een studente uit Boston die 
last heeft van heimwee. De rondleiding 
is een cadeautje van haar professor, 
zodat ze zich beter thuis gaat voelen  
in Galway. In plaats daarvan kun je  
ook gezellig over de zaterdagmarkt 
slenteren, oesters proeven en een 
‘Ura-Maki’ proberen bij Yoshimi. 

Negentien jaar geleden kwam zij  
vanuit Japan, opende haar ‘WA Café’ 
en bracht de stad sushi. Of haal je 
liever een hapje Indiase curry bij de 
‘Bean Tree’ stand? 's Middags bruist 
ook het restaurant Kai. David en Jess, 
de eigenaars, maken deel uit van de 
Slow Food-beweging. En dat proef je: 
De ‘Claire Crab Salad’ en de ‘Jarka 
Dahl Squash’ zijn goddelijk. Geen 
wonder, want je kijkt zo door het 
glazen dak van het café naar de 
gotische kathedraal van St. Ignatius.  
In de "Cupán Tae", tegenover de 
Spaanse Poort, waan je je weer in het 
Victoriaanse tijdperk. In traditionele 
Victoriaanse rok en kanten hoofdkap- 
je serveert Mae er ‘Dreamy Creamy 

<<

4 Kylemore Abbey met zijn Victoriaanse tuin is een van de mooiste kloosters op het eiland.  5 De Tigh Neachtain is de oudste kroeg van 
Galway.  6 Kletsen met winkeliers en kleine lekkernijen proeven? De Galway Food Tour maakt het mogelijk.  7 Wandelen langs de kliffen  
van Moher, een van de grote natuurlijke attracties van Ierland. Niet voor mensen met hoogtevrees.  8 Een vers getapte Guinness is een  
must, net als de vele ambachtelijke bieren in Ierland.

Galway’ thee en cupcakes met limoen, 
courgette en machaglazuur. Alleen 
haar sneakers passen niet echt bij  
de rest van de outfit...

POËZIE IN EEN  
STERRENRESTAURANT 
Van die ruwe, zilte lucht krijg je zin 
om twee culinaire hoogtepunten van 
Galway te bezoeken, die niet verschillen-
der hadden kunnen zijn. De ‘Ard Bia’ 
vlak bij de Spaanse Poort is een brui-
ne kroeg, waar Amelia en haar vlotte 
dames de scepter zwaaien. Mobiele 
telefoons zijn er niet welkom: "Mensen 
moeten met elkaar praten en genieten." 
Er is sodabrood met zeewierboter en 
zeeduivel met tuinkers, met bijpassend 
wijnarrangement. Hoe anders is het in 
Michelin-sterrenrestaurant ‘Loam’ in de 
kantoorwijk. Hier bevindt de fijnproever 
zich in een koele industriële sfeer, met 
uitzicht op een glazen showkeuken. 
Chef-kok Enda McEvoy haalt al haar 
ingrediënten bij Ierse biologische boer-
derijen om zo haar versie van West-Ier-
land op je bord te toveren. Ze stelt 3-, 
5- of zelfs 7-gangenmenu's samen, met 
bijbehorend wijnarrangement naar 
wens. Bij de inktvis, shiitake en het ei 
brengt sommelier Niall Flynn ons een 
Riesling van wijnhuis Max Richter en 
deelt intussen op beeldende wijze enke-
le wetenswaardigheden. Aan hem is echt 
een dichter verloren gegaan. 

DE MAGISCHE KUST  
VAN IERLAND
Galway is ook de poort naar de groene 
ziel van Ierland: Connemara National 
Park, Killarney Fjord, de Ring of Kerry, 
de Aran Islands en natuurlijk de legen-
darische Cliffs of Moher. De beste ma-
nier om dit gebied te verkennen is per 
huurauto. Als je eenmaal gewend bent 
aan het links rijden, zorgt de overwel-
digende natuur meestal voor volstrekte 
ontspanning. De kliffen van Moher kun 
je het beste kort voor zonsondergang 
bezoeken; dan zijn de tourbussen weg 
en heb je ze nagenoeg voor jezelf. Het 
pad langs de steile kust is meer dan acht 
kilometer lang en torent tot wel 214 meter 
boven de diepblauwe zee uit. En met 
een beetje geluk kun je zelfs walvissen 
zien, terwijl ze zich een weg banen door 
de turbulente Atlantische Oceaan.

AANKOMST  
& ACCOMMODATIE

•  Voor de rit van twee en een half uur 
over het eiland naar Galway kun je het 
beste een auto huren op de luchthaven 
van Dublin .

•  Accommodatie: eenvoudige maar zeer 
liefdevolle zorg krijg je in het rustige 
Claremount House B&B aan de kust- 
weg van Salthill, ongeveer tien minu- 
ten van Galway.

•  Het Glenlo Abbey Hotel is een van de 
meest luxueuze hotels van Ierland. Het 
is gevestigd in een voormalige abdij 
naast een golfbaan met 18 holes en 
maakt gebruik van twee originele 
Pullman-restauratiewagens uit de 
Orient Express.

•  Aan de afgelegen baai van Cashel  
in Connemara ligt Zetland Country 
House. Eigenaar Calm Redmond 
trakteert zijn gasten op anekdotes 
over de fazantenjacht, whiskeystook 
en forelvisserij.

 EXCURSIES

De kerk van Kylemore Abbey, net  
een ansichtkaart; het dorp Oughterard 
met de scheve, rietgedekte  
Powers Pub; het desolate Killarney  
Fjord; Connemara National Park; de 
legendarische Cliffs of Moher en, last  
but not least, de Galway Food Tour 
(galwayfoodtours.com).
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Ja, oké, er is natuurlijk wel een reden waarom de NASA als eerste eten uit een 3D-printer voorschotelde.  
De bedoeling was om de voedselopname eenvoudiger te maken met aanvankelijk een extra funfactor voor 
de astronauten. Meer moesten we daar niet achter zoeken. Geen reden om ons druk te maken.

En toch kun je je maar moeilijk van dat onbehaaglijke gevoel ontdoen dat het uitgebalanceerde gerecht  
dat ze je in het ‘sterrenetablissement’ serveren, niet het resultaat zou zijn van eerlijk handwerk van een 
ambitieuze chef-kok. Die daar keihard voor in de weer is geweest. Want een maaltijd uit een printer, heel 
sexy klinkt dat toch niet. Moet de opkomst van de digitalisering nu echt ook de meest zinnelijke van alle 

hedonistische kunsten (ons eten) aantasten? Met een miniatuur van Slot 
Loevestein bij de lunch zet je natuurlijk wel de veelgeprezen plak kaas 
flink op zijn nummer. En het is ook indrukwekkend wanneer er op een 
drie verdiepingen hoge bruidstaart een natuurgetrouw, marsepeinen  
3D-figuurtje van het bruidspaar staat. Maar toch is het niet echt een aan- 
trekkelijk idee dat een doodgewone pizza niet meer uit de houtskool- 
oven komt, maar uit een apparaat dat op giftige inktpatronen draait.  

Eerlijk gezegd en objectief bekeken is eten uit een printer op zich niet 
echt culinair afkeurenswaardig. Bovendien biedt het zeker creatieve 
mogelijkheden. Immers,  de patronen zijn geschikt voor levensmiddelen 
en worden afzonderlijk gevuld. Dat maakt de techniek vooral voor 
ziekenhuizen en bejaardenhuizen interessant. Want er zijn al met al toch 
heel wat mensen die moeite hebben met kauwen en slikken en die op 
deze manier weer een beetje met plezier aan tafel kunnen. Al is het 

maar omdat zij niet iets ondefinieerbaars op hun bord krijgen dat ze pas als knolselderpuree herkennen 
wanneer ze al een hap hebben genomen. Wanneer een aardappel weliswaar een brei is, maar er als “vor-
maardappel” toch uitziet als een echte aardappel, ja, dat maakt het aangenamer. En voor oudere personen 
is dat wel zo fijn. De 3D-printer is tegelijk ook een soort trukendoos, waarmee men de bejaarde medemens 
tevens medicijnen, vitamines en sporenelementen in precies de juiste dosis kan toedienen. Er valt dus wel 
wat te zeggen over deze techniek. En niet te vergeten: ook de verspilling van levensmiddelen kan hiermee 
worden beperkt, want tomatenvellen, visgraten en relatief onsmakelijk uitziend vleesafval kunnen vaak nog 
heel aantrekkelijk verwerkt worden.  

De vraag blijft natuurlijk waarom en waarvoor we een foodprinter nodig hebben... Dit is de tijd van keuken-
machines, staafmixers en foodprocessors en in de keuken eisen tegenwoordig sowieso al heel wat apparaten 
hun plaats op. Moet daar echt nog een voedselprinter bij? Wanneer onze kinderen in de toekomst alleen 
nog groente eten die onherkenbaar in de vorm van een dinosaurus of een eenhoorn wordt voorgeschoteld, 
dan moeten we toch eens nadenken over wat onze culinair driedimensionaal geconditioneerde lieverdjes 
straks zullen eten als ze groot zijn. Hoe zullen hun smaakzenuwen zich ontwikkelen? Hun kauwspieren? En 
wat zouden ze dan doen met een mooie steak, krokante boontjes of een frisse salade? Maar misschien is de 
3D-printer nog maar het begin. Misschien krijgt de evolutie een andere dimensie. Nostalgisch als wij zijn, 
hebben wij toch nog enige moeite met de gedachte dat pastaproducenten van plan zijn om noedels met de 
3D-printer te maken. En trouwens, wie is er eigenlijk tegen de fraaie eenvoud en vorm van minimalistische 
spaghetti?

COLOFON
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FOOD FOLLOWS FORM 
D E  F O O D - C O L U M N :  
E T E N  U I T  D E  3 D - P R I N T E R ?  E E N  L A S T I G E  K W E S T I E  . . .
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Abbiamo Elegante
Een goed design overtuigt door de synthese van creatieve en goed door-
dachte vormgeving. Ons uitgekiende systeem met het variabele, duidelijk 
opgedeelde basisraster plus een veelvoud van breedtes, dieptes en hoog-
tes maakt een grote mate van vrijheid in vormgeving mogelijk. Zwaar 
belastbare en gemakkelijke, volledig uittrekbare elementen, bijzondere 
schap- en kastoplossingen met geïntegreerd verlichtingsconcept en een 
pientere binneninrichting zorgen voor optimale opbergruimte. 

Onze individuele oplossingen voldoen aan de hoogste eisen die aan 
design en functie kunnen worden gesteld en maken onze keuken tot het 
middelpunt van onvergetelijke tafelgeneugten. Een ruimte voor het  
moderne leven. De moderne keukenarchitectuur houdt rekening met 
nieuwe, individuele manieren van wonen en inrichten.

www.abbiamokeukens.nl



GP 1000000

Kwaliteit en design  
keukens heel individueel.

Tot in de puntjes verzorgd
Een keuken is veel meer dan een ruimte om te koken. Realiseer daarom uw droomkeuken samen met ons. In de planning van uw droom keuken 
 combineren wij al onze ervaring met passie voor keukens. Afgestemd op uw individuele wensen en geheel passend bij uw persoon lijke lifestyle.

MHK KeukenExpert · Einsteinweg 23 C · 3404 LH IJsselstein
Tel. 030-2876070 · info@mhk.nl · www.mhkkeukenexpert.nl
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