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EEN STERKE GROEP
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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 2.766 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. 

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 3.300 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 30 jaar
een aantrekkelijk pakket aan voorwaarden.
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én ding staat vast: de keuken is en blijft het kloppend hart van het 

huis. In onzekere tijden veranderen zeker ook de budgetten. En dan 

komt het op specialisten aan die desondanks een hoogwaardige en 

tegelijkertijd betaalbare droomkeuken afleveren.

Uw MHK KeukenExpert is daar perfect op voorbereid 

en helpt u praktische oplossingen te vinden. Met 

energie zuinige apparaten, slimme technologie en 

 creatieve ontwerpen wordt uw droomkeuken een  

 absoluut unicum en een paradepaardje op vlak van 

 duurzaamheid.

Hoe men die duurzaamheid nog sterker in het 

dagelijks leven kan verankeren door een 

 bewust gebruik van voedsel, vertelt 

 Simon Tress, de bekendste biokok van Duitsland. In Kopen-

hagen, de wereldhoofstad van de architectuur van 2023, 

tonen wij u hoe u met seizoens- en streekproducten en 

 biologische voeding heel veel heerlijke gerechten op tafel 

kunt toveren. Bovendien geven we enkele tips en tricks om 

te koken en te genieten en bieden een geslaagde mix van 

inspiratie, trends en lifestyle.

Laat u ook verrassen door de diverse mogelijkheden van een professionele 

keukenplanning. MHK KeukenExpert helpt u met persoonlijk advies, 

 jarenlange ervaring, uitstekende kwaliteit, betrouwbare service en veel 

liefde voor details.

E

Kopenhagen 
combineert  
de trends uit 
architectuur  
en design met 
voortreffelijke 
kookkunst.

Jeroen Geerling 
Directeur MHK Nederland

In deze stijl
volle keuken,  

die  met de 
“Gouden 

 Driehoek” 
 bekroond 

werd, kunt u 
met een ruime 

blik koken.



4

MAGAZINE
KEUKEN

O N T W E R P E N .  R E A L I S E R E N .  L E V E N .  E D I T I E  2 0 2 3

(Plant)aardig 
gezond 
Veganistische 
recepten

TRENDS  
VOOR JE 

DROOMKEUKEN

Gratis
TIPS EN TRICKS

VAN PROFS

MEE TE NEMEN

LAGER ENERGIE- 
VERBRUIK 

D e  n i e u w e 
i n b o u w - 
a p p a r a t u u r

C r e a t i e f 
b e d a c h t , 
s l i m 
b e s p a a r d 

MODERNE 
KEUKENONTWERPEN

INHOUD
E D I T I E  2 0 2 3

LEVEN DOE JE IN DE KEUKEN

   16   Creatieve keukenplanning 
Een beproefd recept voor de perfecte keuken en 
de juiste kookstemming!

 40   Water besparen in het huishouden 
Deze high-tech kranen en vaatwassers bieden de 
beste functies.

 66   Nieuws uit de keukenkosmos 
Dit zijn de toptrends van 2023. Mis ze niet!

 84   Heuse lichtpuntjes 
Juist in energiezuinige tijden draait het om  
goede verlichting.

 96   Inspirerende ideeën 
Keukens om bij weg te dromen – Een kijkje in  
de keuken bij mensen thuis: van huiselijk tot  
extravagant.

 116   IJskoud en uitgekiend 
Dat zijn de moderne en energiezuinige koelkasten 
en vriezers van vandaag. 

 124   Wat wij mooi vinden 
Kleur, vorm, stijl en materiaal: zo zien de droom-
keukens van het redactieteam eruit.

KOKEN & GENIETEN

 10   Chickslovefood: van blog naar bedrijf 
Onze auteur Marijn Ruhaak sprak met  
chickslovefood: een exclusief interview.

 36   Goed genieten 
Model en zakenvrouw Viktoria Lauterbach legt haar 
gezin graag culinair in de watten.

 54   Meer kookplezier 
Kookplaten met snelle inductietechniek en geïnte- 
greerde afzuigunits maken het fornuis weer fun.

 74   En nu kappen! 
De klassieke afzuigkap komt keihard terug met  
innovatieve technologie en een eigentijds design.

 86   Volmaakt vleesloos 
De veganistische keuken: totaal trendy en  
superspannend. 

 104   Even stoom afblazen! 
Slimme ovens overtuigen met hun sensortechniek, 
heteluchtstand en sous-videfunctie.

 122   Vandaag blijft het koud in de keuken! 
Koken zonder oven... wordt dat wat? Natuurlijk!

36 Gezond eten 
én genieten: 

beide zijn belangrijk 
voor Viktoria 
Lauterbach.

TITEL 
Chickslovefood.com

Titelthema

16  Wie zijn 
keuken slim 

plant, bespaart 
behalve tijd ook heel 
veel geld.
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REPORTAGE & REIZEN

 90   Het zal ons worst wezen! 
Twee rasechte Berlijnse bedrijven brengen blijdschap 
op je bord, de een mét vlees, de ander zonder.

 128   Een weekendje Kopenhagen 
Wereldhoofdstad van de architectuur 2023 én pleis-
terplaats voor fijnproevers.

DECO & MATERIALEN

 34    In steen gegoten elegantie 
Keukenaccessoires in modieuze marmerlook zijn  
duurzaam, robuust en uitermate stijlvol.

 102    Servetiquette 
Waar laat je dat handige stukje stof toch vóór,  
tijdens en na het eten?

 114   Magische momenten 
Blik op design: het „zwevend“ kookeiland als  
visueel hoogtepunt in de keuken.

86 Veganis-
tisch koken: 

geniale en lekkere 
recepten zonder 
dierlijke producten.

NEWS & SERVICE

 6   Actuele foodtrends 
Nieuwe ideeën voor kliekjes – en hoe je van een 
kampvuursnack een toptoetje maakt.

 132   Kitchen stories 
Interessante keukenweetjes. 
COLOFON

KEUKENS VAN ECHTE EXPERTS

 50   Hoe herken je de perfecte keuken? 
Heel simpel: aan de ultieme match met de  
gebruikers en hun dagelijks leven.

 72   Snack up your life! 
Gezonde receptideeën én echte blikvangers van 
Instagram.

 78   Eens even kijken 
Hoe perfect geplande keukens eruitzien.

114 It‘s magic: met deze trucjes lijkt 
je keukeneiland wel te zweven.

128 Smulstad Kopenhagen:  
de beste adresjes  

voor een culinaire stedentrip.

72 Gezonde snacks: 
receptideeën van 

Instagram die lekker 
smaken en er mooi uitzien.
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Goed 
gegist
Omdat er nog geen diepvriezers beston-
den of supermarkten die het hele jaar 
door verse producten aanvoerden, werden 
groenten vroeger bewaard door middel 
van fermentatie. Deze traditionele tech- 
niek maakt nu een comeback. Melkzuur-
gisting maakt knolgewassen, kool en aan- 
verwante groenten licht verteerbaar, 
bewaart de gezonde voedingsstoffen en 
micro-organismen en zorgt voor een 
heerlijke mild-zure smaak. Het Weense 
bedrijf KRUT (www.krut.cc) doet nog  
veel meer goeds: volgens het zero-waste 
principe verwerken ze groenten uit 
overproductie in hun heerlijke kimchis 
met wortelen, bieten of Chinese kool.
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KUMPIR is een fast-food bestseller in 
Turkije: grote, bloemige aardappelen worden 
gekookt in multi-deck ovens. Daarna worden 
ze opengesneden en wordt de binnenkant met 
een vork losgeroerd. Ze worden geserveerd 
met beleg als boter, kaas, fijngesneden groen-
ten, salade en sauzen. Kumpir is ook in dit land 
booming en de bereiding ervan is kinderspel.

Ze worden al duizenden jaren gebruikt in de 
traditionele Chinese geneeskunde:  medicinale 
paddenstoelen. Hun heilzame actieve bestand-
delen werken ontstekingsremmend, immuun-
versterkend, stofwisselingsstimulerend en zelfs 
anti-carcinogeen. Nu zijn ze ook in opmars als 
bestanddeel van „Mushroom Coffee“. Hierbij 
worden tot poeder gemalen extracten van 
paddenstoelen als Reishi, Chaga of Lion's 
Mane gemengd met (instant) koffiepoeder en 
heet water. Het resultaat is een warme drank 
die je, ondanks zijn lage cafeïnegehalte, 
wakker houdt, je concentratie bevordert en je, 
anders dan pure koffie, geen brandend 
maagzuur geeft. Wie op zeker wil spelen wat 
de ingrediënten betreft kiest beter voor 
biologische paddenstoelenkoffie.

MEDICINALE PADDEN- 
STOELEN IN OPMARS 
IN COMBINATIE MET KOFFIE

Brood, beleg en een oven: dat is in een notendop het recept voor gegratineerde 
toast. De gehypete versie van Hailey Bieber is net zo eenvoudig, maar „very, 
very yum“ door de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Dit Amerikaanse 
model, dat getrouwd is met zanger Justin Bieber, plaatste haar recept voor 
pizza-toast op TikTok: besprenkel met boter besmeerd zuurdesembrood met 
truffelolie, rooster het aan beide kanten en beleg het vervolgens met burrata 
– een romige variant op mozzarella – en plakjes tomaat gemarineerd in 
olijfolie, zout en citroensap. Erbovenop komen kant-en-klare marinarasaus, 
chilivlokken, oregano en geraspte Parmezaanse kaas. Het geheel smelt in de 
oven tot een knapperig hapje. Tip: truffelolie klinkt luxe, maar is de moeite 
waard om in te investeren: een paar druppels ervan zijn al genoeg om een 
gerecht de smaak ervan te geven.

Pizza-toast:
very yum

Zuurdesembrood

Boter

Oregano
Burrata

Marinarasaus

Tomaten

Zout

Citroen

Truffelolie

Olijfolie

Chilivlokken

Parmezaan 

NL_K_006_009_MHK_News.indd   7NL_K_006_009_MHK_News.indd   7 14.12.22   12:0214.12.22   12:02



8

Fo
to

‘s
: A

do
be

 S
to

ck
 (2

) /
 B

er
nd

 S
ch

m
id

t, 
zi

30
00

, A
la

m
y 

(1
) /

 D
ou

g 
Pe

te
rs

, i
St

oc
k 

(1
5)

 / 
ar

is
to

to
o,

 b
ai

ba
z,

 b
ho

fa
ck

2,
 D

er
ek

 B
ru

m
by

, E
da

lin
, F

lo
or

tje
, g

eo
rg

ec
le

rk
, 

ja
co

bl
un

d,
 k

om
ar

ga
lle

ry
, m

ax
so

l7
, P

ic
tu

re
Pa

rt
ne

rs
, P

ob
yt

ov
, V

er
on

ik
a 

Ry
ab

ov
a,

 t_
ki

m
ur

a,
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

(2
) /

 N
at

as
ha

 B
re

en
, b

be
rn

ar
d,

 P
R

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  N E W S  &  S E R V I C E

S’MORES Calorieën tellen wordt 
wel erg uncool bij dit cultdessert uit de 
VS: twee crackers of koekjes met daar-
tussen geroosterde marshmallows en 
smeltende chocolate chips. Traditioneel 
wordt dit dessert boven een kampvuur 
bereid. Maar ook in de pan, de oven of 
de magnetron wordt de vulling voor 
deze zoete sandwich zo romig en zacht 
dat je blijft vragen om „s(ome) more“.

New Glocal Lamsvlees uit Nieuw-Zee-
land of wijn uit Zuid-Afrika: veel 
producten leggen een lange weg af 
voordat ze bij ons in de winkel liggen. 
De onderbreking van bevoorradingske-
tens tijdens de pandemie en de 
stijgende energieprijzen hebben het 
transport aanzienlijk duurder gemaakt. 
Dat leidt tot een versnelde terugkeer 
naar lokale producten. Deze focus op 
binnenlandse markten betekent voor 
de levensmiddelenhandel een afscheid 
van globalisering tegen bodemprijzen. 
Boerderijwinkels, boerenmarkten en 
biologische pakketten met verse, 
seizoensgebonden producten van 
lokale producenten winnen dan ook 
aan populariteit.

Groen leven & eten

Veganizing recipes Er is een direct 
verband tussen vleesconsumptie en 
klimaatverandering. Zowel de veehou-
derij als de teelt van diervoeders zorgen 
voor de uitstoot van grote hoeveelheden 
broeikasgassen. Plantaardige producten 
kennen een veel betere klimaatbalans. 
Zo krijgen traditionele gerechten een 
vleesloze tegenhanger, bijvoorbeeld een 
Bolognesesaus met linzen in plaats van 
gehakt. Of ze worden in een nieuw jasje 
gestoken met behulp van hightech 
vlees- en visvervangers op basis van 
tofu, tempeh, seitan, erwteneiwit of 
zoete lupine. Tegelijkertijd is het 
onderzoek naar laboratoriumvlees in 
volle gang. Dit vlees wordt in bioreacto-
ren gekweekt uit celmateriaal. 

Fusion Vandaag pasta, morgen sushi, 
overmorgen een Thaise curry, dan een 
Indiase dahl en daarna samosa's of 
oma's aardappelsalade: dit soort 
culinaire afwisseling is inmiddels heel 
gewoon. Dankzij het internet kom je 
immers gemakkelijk aan recepten en 
ingrediënten van over de hele wereld. 
Maar je hoeft ze heus niet gescheiden 
te houden: fusion is juist een avontuur-
lijke mix van bereidingswijzen en 
culinaire tradities uit verschillende 
landen. Op populaire socials als TikTok  
en Instagram worden crossover gerech- 
ten vaak gedeeld en geliket. Ook 
professionele koks weten de multicultu-
rele keuken te waarderen en combine-
ren het beste van meerdere werelden.

In het Foodreport 2023 
van het Duitse Zukunftsinsti-
tut brengt Hanni Rützler de 
belangrijkste voedingstrends 
in kaart. Het hoofdthema is 
duurzaamheid.
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9

Geen kampvuur zonder 
S‘mores! De snackklassieker 
overtuigt door de onver- 
slaanbare combinatie van 
geroosterde marshmallows, 
chocolade en koekjes.
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Twee elektrische kookplaatjes en een combimagnetron, meer hadden de studie-
vriendinnen Nina de Bruijn en Elise Gruppen niet nodig om elke dag een simpel 
maar lekker gerecht op tafel te toveren. Nu, tien jaar later, hebben ze met hun 
blog „Chickslovefood“ en tien kookboeken miljoenen fans.

CHICKSLOVEFOOD: 
VAN BLOG NAAR BEDRIJF
O N Z E  A U T E U R  M A R I J N  R U H A A K  S P R A K  M E T  C H I C K S L O V E F O O D 
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 .

 N et als veel twintigers hadden 
Nina en Elise tien jaar geleden 
nog geen strak omlijnd toe- 

komstplan. Ze leerden elkaar kennen 
tijdens hun studie Journalistiek en 
Media aan de Rotterdamse Erasmus- 
universiteit en zoals dat gaat zocht  
een van de twee een onderkomen. Dat 
was Elise die, geboren en getogen in 
Scheveningen, al snel bij Nina in huis 
kwam wonen. Wie denkt dat alle 
studenten overleven op ovenpizza’s en 
magnetronmaaltijden, heeft het mis. 
Behalve de journalistiek deelden Nina 
en Elise namelijk nog een belangrijke 
passie: koken. Geen uitgebreide ge- 
rechten waarvoor ze alle toko’s van de 
stad af moesten struinen en uren in 
hun keukentje hoefden te staan, maar 
wel gezond en smakelijk. „We komen 
beiden uit een gezin waar voedsel niet 
uit blikken komt, dus het idee dat we 
uit pakjes en zakjes zouden eten, ging 
er bij ons niet in“, vertelt Nina. „Zelf 
kom ik uit een klein dorpje in Brabant. 
Mijn ouders zijn geen hoogwaardige 
chefs, maar er werd bij ons wel altijd 
lekker en vers gekookt met groenten 
en kruiden uit eigen tuin“, zegt Nina 
van wie beide opa’s en oma’s op een 
boerderij woonden. Dat melk niet uit 
de fabriek komt, had zij dus al vroeg 
door. Elise komt uit een heel ander 
deel van Nederland: Scheveningen. 
Daar groeide zij op in een vissers- 
familie die tot op de dag van vandaag 
een vissersbedrijf runt. „Ze komt uit 
een heel andere familie, maar ze is  

net als ik opgegroeid met het idee dat  
eten mooi en belangrijk is. Bovendien 
waren we beiden als kind al dol op 
koken.“ Drie studentenjaren lang 
kokkerelden de meiden samen in  
hun studentenkeukentjes. Met weinig 
ruimte en een krap studentenbudget, 
waren de maaltijd niet al te ingewik- 
keld en bevatten ze geen lijst aan in- 
grediënten. „We waren creatief genoeg 
om met heel weinig ingrediënten van 
een gewone supermarkt hele lekkere 
dingen te maken. Dat is echt niet zo 
moeilijk“, verzekert Nina. „Al die maal- 

tijdpakketten en dat blikvoedsel, heb 
je helemaal niet nodig. Er bestaan ook 
hele lekkere kipgerechten zonder de 
Chicken Tonight-pot!“

VAN STUDENT  
NAAR ONDERNEMER
Eerlijk is eerlijk: twee studenten die 
dol zijn op koken, is dat nou zo bijzon- 
der? Er zijn genoeg studerende kook- 
liefhebbers die afzien van een kant-en-
klare studentenhap. Dat klopt en toch 
hebben al deze thuiskoks niet wat Nina 
en Elise hebben: een miljoenenpubliek 
en een leger aan volgers op social 
media. Hoe hebben ze dat voor elkaar 
gebokst? En hoe weten ze nog steeds 
miljoenen Nederlanders te inspireren 
met hun blogs en kookboeken? „Het 
begon allemaal ontzettend onschul-
dig“, vertelt Nina met een nog altijd 
lichte verbazing in haar stem. „Je moet 
je voorstellen dat er in onze studenten- 
tijd nog nauwelijks werd geschreven 
over eten. Tenminste, niet online. Er 
bestonden wel blogs, maar die gingen 
bijna altijd over fashion en beauty. Ik 
las die verhalen ook wel eens. Opeens 
bedacht ik dat Elise en ik ook zoiets 
zouden moeten doen, alleen dan over 
koken. Gewoon omdat het ons leuk 
leek om ons kookplezier te delen met 
onze ouders en vrienden. Meer am- 
bitie hadden we eigenlijk niet.“ Zo ge- 
zegd, zo gedaan. Na een telefoontje 
van Nina was ook Elise enthousiast  
en begonnen ze op te schrijven wat  
er zoal in de pan belandde.  >>

„Er bestaan ook 

hele lekkere kipge-

rechten zonder de 

Chicken Tonight-pot!“
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Boektip: „Het everything 
you need is Chickslovefood- 
kookboek“ staat bomvol 
anekdotes van 10 jaar 
Chickslovefood en geeft  
je alle simpele en snelle 
recepten die je ooit nodig 
zult hebben. Van klassie-
kers tot borrelhapjes, van  
5 or less tot Sinner Sunday. 
Ongeveer 25 euro.

„We werken met een redactie van 10 leuke meiden op ons kantoor in Leiderdorp, waar we dagelijks koken, fotograferen, video’s opnemen, 
commerciële campagnes bedenken en boeken verzenden.” 

11
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Over de naam „Chickslovefood“ hoef- 
den ze niet lang na te denken. „Twee 
meisjes met een grote passie voor eten, 
dat is wie we waren en wie we nog al- 
tijd zijn.“ Een paar maanden later  
was het plan uitgewerkt, de website 
gebouwd en de recepten klaar voor 
lancering. Een simpele druk op de 
knop die de levens van Nina en Elise 
compleet zouden veranderen.

VAN BLOG NAAR BEDRIJF
Een foodblog starten en binnen een 
paar jaar tijd bekend zijn bij heel kook- 
minnend Nederland. Anno 2021 lijkt dat 
zo goed als onmogelijk. En eerlijk is 
eerlijk, de kans dat je dat nu nog lukt, 
is inderdaad niet heel groot. Maar, 
zoals Nina al zei, het online leven zag 
er in september 2011 heel anders uit. 
„Je kan het je nu nauwelijks meer voor- 
stellen, maar wij waren een van de eer- 
sten die hun recepten op internet deel- 
den“, vertelt Nina. „Niet af en toe een 
leuk gerecht, maar heel consequent 
elke dag“. Dat houden de „chicks“ tot 
op de dag van vandaag vol. Zelfs de 
meest overspannen agenda’s, zwan-
gerschappen, vakanties en ziektes ver- 
hinderden niet dat er elke dag een 
nieuw recept verscheen. Als Nina 
terugblikt op die eerste jaren, denkt  
ze dat dát commitment essentieel was 
voor hun onverwachte succes. „Het 
had niets te maken met een vergaande 
ambitie“, legt ze uit. „We werkten ge- 
woon met veel passie en plezier aan  
de blog, maar we namen het wel heel 
serieus. Dat zit een beetje in ons: als 
we iets doen, willen we het goed doen.“ 
Of Nina en Elise dan helemaal niet 
stiekem droomden van een gouden 
toekomst? „We wisten niet eens dat  
je met zoiets geld kon verdienen!“, 
lacht Nina. „We fantaseerden dat we 
ooit eens gratis mochten dineren in 
een mooi restaurant voor onze blog, 
maar daar hielden de dromen wel  
een beetje op.“ 

EEN UNIEKE FORMULE
Een businessplan hadden ze niet, voor- 
gangers van wie ze het kunstje konden 
afkijken ook niet. Maar behalve een 
tomeloze passie, hadden Elise en Nina 
misschien wel de belangrijkste succes- 
factor in handen: een unieke formule. 
Nina legt uit: „Het concept is eenvou-
dig: dagelijkse inspiratie voor recepten 
met weinig ingrediënten.“ En inder-
daad, voor de duizenden gerechten die 
op de website te vinden zijn, heb je 
meestal niet meer dan zes ingrediën-

„We wisten niet eens 

dat je hiermee geld 

kon verdienen!“

ten nodig die je allemaal bij de plaatse-
lijke supermarkt haalt. Dat maakt de 
gerechten niet te duur en meestal  
ook nog eens snel te bereiden. 
„Hoewel we willen dat alles simpel en 
snel is, vinden we het wel belangrijk 
dat de recepten gevarieerd zijn. Met 
een simpele vlees-aardappelen-groen- 
ten en een klodder mayo ben je er ook, 
maar dat vinden wij niet zo boeiend.“ 
De formule was een schot in de roos. 
Waar Elise en Nina in het begin dolge- 
lukkig werden van een reactie van ie- 
mand anders dan hun moeder was, duur- 
de het niet lang voordat de likes en vol- 
gers hun om de oren vlogen. Het was 
duidelijk dat er een grote behoefte was 
aan snelle en lekkere gerechten zonder 
dat je met drie tassen vol uitheemse 
ingrediënten hoefde te slepen. „Men- 
sen hebben gewoon geen zin om na 
hun werk nog eens langs drie winkels 
te fietsen“, weet Nina. „En ze zien het 
al helemaal niet zitten om daarna nog 
eens een uur in de keuken te staan. 
Dat snap ik wel. Ik hou enorm van 
koken, maar na een lange werkdag zie 
je mij ook niet uren in een pan roeren. 

Dat is ook helemaal niet nodig, als je 
tenminste voldoende inspiratie hebt 
om met weinig ingrediënten iets lek- 
kers te bedenken. En precies daar 
komen wij om de hoek kijken met  
elke dag één of twee nieuwe recepten 
waarmee je zonder al te veel energie 
en tijd toch je gezin een voedzame 
maaltijd weet voor te schotelen.“ 

HOBBY OF BEROEP?
Natuurlijk kon het niet bij een blog 
blijven. Toen Elise zwanger was, 
bedachten de dames dat het wel leuk 
zou zijn om eens een kookboek te 
maken. Ze hadden het plan nog niet 
uitgesproken, of ze werden gebeld 
door uitgever Nieuw Amsterdam die 
zich maar wat graag ontfermde over 
hun eerste uitgave. „Wat er toen ge- 
beurde was bizar“, vertelt Nina. „De 
boel explodeerde en opeens zaten we 
niet meer achter de computer, maar 
aan tafel bij Koffietijd en Boulevard  
en stonden we in alle tijdschriften.“ 
Het hek was van de dam en daarmee 
kwamen Elise en Nina voor een 
moeilijke keuze te staan. „Met het
snelgroeiende succes was het bijna 

ZOETE AARDAPPEL-
STAMPPOTJE MET 
SPINAZIE

Ingrediënten 
• 500 gr. zoete aardappel • 100 gr. 
verse spinazie • 75 gr. zonge-
droogde tomaten • 100 gr. 
geitenkaas • 1 hand walnoten  
• olie • peper en zout

Bereidingswijze
Schil de zoete aardappelen en  
snijd ze in grove stukken • Kook  
ze in 20 minuten gaar. • Snijd 
ondertussen de spinazie en de 
tomaatjes in reepjes en de gei- 
tenkaas in blokjes. Hak de wal- 
noten grof. • Zet een droge koe- 
kenpan op het vuur en rooster  
de walnoten in een hete pan zo’n  
3 minuten totdat ze beginnen te 
kleuren. • Giet de aardappels af, 
maar bewaar wel een scheutje van 
het kookvocht. • Prak de aardap-
pelen met een stamper en maak 
smeuïg met een scheutje kook-
vocht en een flinke scheut olie.  
• Meng nu de spinazie, tomaatjes 
en geitenkaaasblokjes door de 
gestampte aardappelen. • Breng 
op smaak met een snuf peper en 
zout. • Verdeel over twee borden 
en maak af met wat gehakte 
walnoten on top.

...een recept  
uit „Het  
Everything
you need is  
Chickslovefood-
kookboek“  
(zie pagina 11).
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„Het wordt tijd  

dat Chickslovefood 

wat nieuwe gezich-

ten krijgt.“

onmogelijk om „Chickslovefood“  
als leuke hobby naast onze banen te 
blijven doen. Als we van het platform 
een serieus bedrijf wilden maken, 
moesten we er alle energie en tijd 
insteken. Dat betekende dat ik mijn 
freelancewerk als journalist groten- 
deels moest stilleggen en Elise ontslag 
moest nemen als docent.“ Saillant 
detail: beiden waren absoluut niet 
opgeleid om een bedrijf te runnen. 
Sterker nog: ze hadden weinig kaas 
gegeten van bedrijfsvoering en 
marketing. Zelfs een businessplan 
ontbrak. Toch besloten ze hun banen 
op te zeggen en zich met volle aan- 
dacht op hun uit de hand gelopen 
hobby te focussen.

KEUZES EN COACHES 
„Het was een hele spannende keuze, 
maar het voelde heel goed. Ook al was 
het best pittig“, vertelt Nina eerlijk. 
„We moesten echt alles uitvinden en
veel ervaring hadden we nog niet.  
Het bedrijf groeide snel en het duurde 

niet lang voordat we de eerste werkne- 
mer in dienst moesten nemen en een 
kantoor moesten huren.“ Gelukkig 
waren de dames slim genoeg om niet 
alleen werknemers, maar ook een 
coach in de arm te nemen.  

„Dat was zo’n goede keuze! We werken 
nu twee jaar met hem. Eerst hebben we 
de hele structuur van inkomsten en 
uitgaven uitgetekend en nu helpt hij 
ons wekelijks met actuele vraagstukken 
en onderhandelingen met verschillen-
de partijen. Ik zou het iedereen aan- 
raden, zo’n coach!“. Inmiddels loopt 
Chickslovefood gesmeerd. Maar de 
tijden zijn veranderd en meer dan eens 
lijkt de Nederlander bezig te zijn met 
goed en gezond eten. Sterker nog:  

op het internet wemelt het van de 
foodblogs, de winkels liggen vol met 
kooktijdschriften en ook de kookboe- 
ken zijn niet aan te slepen. Hoe houden 
de dames hun hoofd boven water nu 
zij verre van de enigen zijn die de we- 
reld van kookinspiratie voorzien? Nina 
erkent dat zij lang niet meer de enigen 
in het speelveld zijn. Toch denkt zij dat 
hun formule nog altijd werkt. Nina: „Je 
ziet grofweg twee bewegingen: aan de 
ene kant zijn er de talloze websites en 
kookboeken vol recepten en aan de an- 
dere kant vieren aanbieders van maal- 
tijdboxen hoogtijdagen. Waar wij  
nog redelijk uniek en in elk geval de 
grootste in zijn, is de focus op weinig 
ingrediënten. Je moet bij ons nog 
steeds zelf naar de supermarkt, maar 
je boodschappenlijstje is heel kort. Het 
grote voordeel is dat je elke dag nog 
steeds zelf kiest waar je zin in hebt. Je 
bent dus niet gebonden aan wat er in 
je box zit. Bovendien zijn onze recep- 
ten ook gemakkelijker te bereiden en 
een stuk goedkoper.“

HET VERDIENMODEL
Op dit moment ligt het tiende kook- 
boek „Het Everything you need is 
Chickslovefood kookboek” in de win- 
kel met alle recepten die je ooit nodig 
zal hebben. Een dubbeldik jubileum-
boek met een verzameling van ruim 
150 oude en nieuwe recepten en 80 
QR-codes. Net als de negen voorgaan-
de edities gaan ook nu de exemplaren 
als warme broodjes over de toonbank. 
Gelukkig maar, want de „chicks“ halen 
60% van hun omzet uit de boekenver-
koop. De overige 40% komt voort uit 
online samenwerkingen en abonne-
menten waarbij je elke week een plan- 
ning met een ingevuld boodschappen-
lijstje krijgt. 

EN NU? 
 De grote vraag is natuurlijk waar de 
„chicks“ over vijf jaar staan. Nina licht 
een tipje van de sluier op: „We hebben 
inmiddels onze eigen uitgeverij. We 
hebben dus echt ons eigen platform en 
onze eigen distributiekanalen en dat 
geeft veel vrijheid. We willen nu meer 
„chicks“ toevoegen zodat wij wat meer 
achter de schermen kunnen werken. 
Nu zijn we hét gezicht van het merk en 
houden we alles draaiende. Het wordt 
tijd dat „Chickslovefood“ wat nieuwe 
gezichten krijgt.“          Marijn Ruhaak

ZO VIND JE ONS Website: https://chickslovefood.com • https://www.instagram.com/chickslovefood/ 
• https://www.facebook.com/chickslovefood • https://www.youtube.com/user/Chickslovefood/ 

<<

„We willen heel Nederland 
laten zien hoe je écht lek- 
ker en gezond kunt koken 
met simpele recepten met 
en weinig ingrediënten.”
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Alle vrijheid voor je creativiteit bij het ontwerpen  
van je keuken én bij je manier van koken. Zonder  
je te laten beperken door de plaats van de afzuigkap 
of de afmetingen van je potten en pannen. Ervaar 
ultieme flexibiliteit met de AEG 8000 FlexiBridge® 
inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigunit. 
Jouw keuken, op jouw manier.

C H A L L E N G E  T H E  E X P E C T E D

KEUKEN  
DESIGN  
ZONDER 
GRENZEN
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Een groot werkblad helpt  
om het overzicht te bewaren 
bij het samen bereiden van 
heerlijke maaltijden. 
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KOKEN MET

H E T  B E S T E  R E C E P T :  
E E N  P E R F E C T E  
K E U K E N P L A N N I N G

Om ervoor te zorgen dat een 
gerecht goed lukt, heb je de 
juiste ingrediënten nodig. Ook 
het samenstellen van je eigen 
droomkeuken lukt vlotter dank-
zij de ondersteuning van erva-
ren adviseurs in de showrooms 
van speciaalzaken. Met behulp 
van hun tips kun je naast tijd 
ook geld besparen.

plezier
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VEEL GASTEN,weinig moeite
V roeger zei men: „Als de soep te zout is, is de kok 

verliefd.” Tegenwoordig is zo'n klein „arbeidsongeval" 
bij voorbaat uitgesloten, omdat slimme keukenappa-

ratuur ons precies vertelt wat we moeten doen bij het 
bereiden van culinaire lekkernijen. „Maar wat is de lol 
daarvan?", vraag je je wellicht af. Dat is heel eenvoudig: die 
heb je al in de aanloop naar het plannen van je eigen droom-
keuken. Als je over een lekker grote ruimte beschikt, zijn de 
inrichtingsmogelijkheden nog gevarieerder.

DAN HEB JE ECHT GROOTSE MOGELIJKHEDEN.
Een nieuwe keuken is altijd een goede investering. Terwijl 
grootte, vorm en materialen de basisprijs bepalen, wordt het 
totaalbedrag bepaald door individuele eisen op het gebied 
van functies en andere extra's. De uitvoeringskosten kunnen 
worden beperkt door vanaf het begin goed te plannen om de 
ruimte optimaal te benutten. Een vrijstaande werkplek in de 
vorm van een kookeiland met aanrecht is bijvoorbeeld ideaal 
voor grote, open woonruimten, omdat het voldoende ruimte 
biedt voor gezinsleden en gasten. Tegelijkertijd wordt de 
keuken een communicatief centrum waar iedereen naar 
believen kan helpen, zodat ook het sociale samenzijn een 
smaakvol - en gezellig - hoogtepunt wordt.

1  Aan het brede kookeiland met zijn trendy tafelvorm vindt 
iedereen gegarandeerd een plekje. Fronten in neutrale tinten - 
hier: een warme kleur grijs met een subtiele bruine component 
- zorgen automatisch voor een moderne, elegante uitstraling.   
2 Vooral in grote ruimten komen het houten front in gegroefd 
design en de plafondhoge plank nog beter tot hun recht.   
3 Zachte kleuren en een natuurlijke eikenlook zorgen voor rust 
in de open keuken, waaraan een aparte eethoek grenst.

1

2

3

>>
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4 Zo'n weelderige mix van kleuren en materialen - jaguar groen, oud eiken en Carrara marmerlook - als in deze keuken heeft veel (vrije) ruimte 
nodig.  5 De strakke lijnen van de greeploze frontjes staan in harmonieus contrast met het rekkensysteem, dat als een aparte kubus in de 
ruimte is geplaatst.  6 De geometrische vormentaal wordt weerspiegeld in het kookeiland en de achterwand.

In grote keukens kunnen de zijkanten van 
vrijstaande kasten optimaal worden gebruikt 
voor het ophangen van opruimvakjes.

4

5

6

MINIPIZZA’S 
„CARPACCIO STYLE“
Ingrediënten voor ca. 4 personen 
Voor het pizzadeeg: • 320 gr. tarwebloem • 4 eetlepels 
olijfolie  • 200 ml lauwwarm water • 20 gr. bakkersgist 
• 1 snufje zout 
Voor de tomatensaus: • 1 rode ui • 4 eetlepels olijfolie 
• 100 gr. tomatenpuree • 60 gr. tomatenstukjes • 1 
theelepel bruine suiker • 1 snufje zout  
Voor het beleg: • rundercarpaccio • Parmesaan, 
geschaafd • verse rucola • truffelolie (beide indien 
gewenst)
Verdere benodigdheden: • deegroller • ronde uitsteek-
vormen (Ø 4 cm) • bakpapier • bakblik

Bereidingswijze 
Stapel voor het deeg de bloem op een met bloem bestoven werkvlak 
en maak een kuiltje in het midden. • Voeg de olijfolie, het water, de 
bakkersgist en het zout toe in het kuiltje. • Meng alles zorgvuldig 
tot een deeg, kneed krachtig gedurende ongeveer 10 minuten, vorm 
tot een gladde bal en laat minstens een uur rusten. • Rol vervolgens 
met een deegroller uit tot een dikte van 3 tot 5 mm. • Snijd cirkels 
uit, bak ze op bakpapier 12 minuten op 180 °C in de oven en laat ze 
kort afkoelen. • Snijd voor de tomatensaus de ui in blokjes en fruit ze 
kort in olijfolie. • Tomatenpuree en tomatenstukjes, suiker en zout 
toevoegen, laat ongeveer 10 minuten sudderen • Kort laten 
afkoelen. • Doe wat tomatensaus op elke deegbodem, beleg deze 
met carpaccio, Parmezaanschaafsel en desgewenst rucola,  
besprenkel met truffelolie.
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1 Ultramatte zwarte frontjes in combinatie met geaccentueerde handgrepen zorgen er in deze keuken voor dat iedereen zich prettig voelt in de 
stijlvolle omgeving en dat het kookplezier kan beginnen.  2 Mix & match: de gedeeltelijk ingestoken cassettefronten voegen een vleugje 
moderne landhuisflair toe. De rustieke sfeer wordt voortgezet door de stenen vloer. Brede loungestoelen versterken de gezellige sfeer.   
3 Verwennerij en gastvrijheid gaan hand in hand in deze open keuken.

1

2

3

PLANNINGSTIPS 
VOOR GROTE KEUKENS
Vormgeving 
Vooral voor grote keukens is een U- of 
L-vorm zinvol.  Het bestaat uit drie of twee 
keukenblokken die veel bergruimte en een 
groot werkoppervlak bieden. Het binnenge-
deelte moet minstens twee meter breed 
zijn, zodat laden en deuren gemakkelijk 
geopend kunnen worden. 

Uitrusting 
Een ruimbemeten kookeiland is geweldig 
voor gezellig koken met het hele gezin. Het 
is echter essentieel om vooraf te controle-
ren hoe de luchtafvoerkanalen van een 
vrijstaande afzuigkap of de waterleidingen 
voor een gootsteen kunnen worden 
geïnstalleerd. 

Eetgedeelte Als er in de keuken de 
mogelijkheid bestaat een eetruimte te 
integreren, dan kan het best worden 
gekozen voor een doorlopende vloer. Dit 
zorgt voor visueel vloeiende overgangen. 

Werkoppervlakken 
Zelfs als ze wat groter zijn, is het beter ze 
vrij te laten en ze niet te overladen met 
apparatuur. Bedenk ook van tevoren wat je 
in de kast kunt stoppen. Lades die volledig 
uittrekbaar zijn, bieden ook veel ruimte, 
zorgen voor een goed overzicht en geven 
een snelle toegang tot spullen die verder 
naar achteren liggen.
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Wie kent het niet: na een stevige maaltijd wil je 
gewoon alle vier je ledematen uitstrekken en het 
jezelf erg comfortabel maken. Wie helemaal 
voldaan is, is meestal dankbaar als het dessert later 
wordt geserveerd. Dit alles is geen probleem in een 
ruim opgezette, open woonkeuken, want hier ben 
je vooral één ding: volledig ontspannen.

KOKEN, WONEN & LEVEN
Het idee dat een keuken alleen bedoeld is om 
warm of koud voedsel te bereiden is al lang 
achterhaald. De moderne eetkeuken heeft zijn weg 
gevonden in ons huis en is een levendige ontmoe-
tingsplaats geworden voor het hele gezin. Na het 
samen koken en genieten van zelfgemaakte 
alledaagse gerechten of exquise lekkernijen, zitten 
mensen graag bij elkaar, kletsen, lachen of spelen 
spelletjes. Het staat buiten kijf dat naast de keu-
kenapparatuur ook de rest van de ambiance moet 
kloppen. Met bijpassende meubels, sfeervolle 
verlichting en huiselijke bekledingsstoffen wordt 
het nog gezelliger, zodat later gegarandeerd niet 
alleen zoetekauwen om een toetje zullen vragen. >>

DINNER-
AFTER-

party

In deze keuken wordt duidelijk dat een intelligente lichtregeling het ontspannen woongevoel in het ruime kook- en eetgedeelte kan ondersteu-
nen en kan bijdragen aan meer comfort op donkere dagen.

Een huidige trend is het uitbreiden van de 
keuken met de bijpassende meubels naar de 
woonruimte toe. Walnootbruin en betongrijs 
kenmerken de modellen.
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Steeds vaker verplaatst ons werk zich naar 
huis. Modulaire concepten maken het 
mogelijk het thuiskantoor in de eigen 
keuken onder te brengen en zo wonen en 
werken met elkaar te combineren. Net als 
op kantoor is gezond eten ook thuis 
belangrijk. Het is praktisch als je je eigen 
vitaminerijke snacks voor de lunchpauze 
direct ernaast kunt klaarmaken.

MOBIEL WERKEN
Natuurlijk is het altijd mogelijk om de 
laptop even aan te zetten op de keukenta-
fel. Op den duur is het echter raadzaam om 
een duidelijk afgebakend gebied voor 
thuiswerken te realiseren. Speciale kasten 
zijn hiervoor het meest geschikt, maar 
nieuwe ideeën voor de klassieke schrijftafel 
zijn ook populair. Nog comfortabeler wordt 
het als er kleine nissen of hoekjes in de 
keuken beschikbaar zijn die kunnen wor- 
den ingericht als een eigen kantoortje.

Living In A Box was een Britse popband in de jaren 80. Volgens dit principe, maar 
dan veel moderner, functioneert dit meubel als een perfect thuiskantoor. En in het 
weekend is het dan simpelweg een kwestie van: deuren dicht!

THUIS LUNCHEN 
Home Office

>>

1 Flexibiliteit is vooral gewenst in gezinskeukens. Het uitgebreide 
kookeiland van dit model kan dus ook gebruikt worden voor huiswerk of 
werken achter de laptop.  2 De goede oude schrijftafel beleeft momenteel 
een revival. In een moderne interpretatie is deze tegenwoordig ook te 
vinden in de keuken.  3  In een andere richting denken: uniforme wandkasten 
verbinden de keuken met de aangrenzende werkruimte.

1

2

3
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Traploos dimbare wandarmaturen creëren een feel-good sfeer tijdens het werken.  
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1 Het moderne leven vraagt om opbergoplossingen zoals een praktische voorraadkast die het dagelijks leven gemakkelijker en tegelijkertijd 
duurzamer maken. Fronten in mineraalgroen en grijs benadrukken het natuurlijke karakter.  2 Orde op zaken stellen gemakkelijk gemaakt: 
hoogwaardige materialen zoals echt hout en metaal geven dit chique uittreksysteem een elegante en duurzame uitstraling. 3 Warm hout 
creëert de visuele verbinding tussen werkblad en uittrekbare elementen.  4 Een enorme opbergruimte wordt gecreëerd door de hoge kasten in 
deze keuken.  5 De filigrane esthetiek van de metalen zijkanten wordt ondersteund door de donkere tint van het uittreksysteem.

1

2

3

4 5
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De verandering naar een duurzame levensstijl 
houdt ook niet op bij de inrichting van de eigen 
keuken. Milieuvriendelijke materialen hebben 
een betere ecologische balans en zijn op de lange 
termijn beter voor de portemonnee. Over sparen 
gesproken: een doordachte voorraad aanleggen 
kan ons helpen minder voedsel te verspillen, wat 
mens en milieu ten goede komt.
 
OPBERGRUIMTE CREËREN
Voordat de keukenkastjes uit hun voegen barsten 
omdat er geen plaats meer is voor serviesgoed, 
pannen en de noodzakelijke basisbenodigdhe-
den, zijn er in de planningsfase al een paar inge- 
nieuze zetten nodig. Naast een aparte voorraad-
kast zijn uittrekbare elementen in achter- of 
zijwanden altijd een goed idee. Hoekeenheden, 
waarvan de „dode hoeken" optimaal benut 
worden door praktische rondellen, zorgen ook 
voor meer orde. Kookeilanden kunnen ook 
ware opslagruimtewonderen worden.

6 De open schuifdeur 
onthult een aparte 
bijkeuken.  7 Om te 
voorkomen dat de 
gesloten grijze 
fronten eentonig 
ogen, zetten met 
hout afgewerkte 
uittrekbare elemen-
ten natuurlijke 
accenten.

OP ZINVOLLE WIJZEvoorraden 

>>

6 7

Alle ruimte. Met hoge 
kasten kan dringend 
benodigde bergruimte 
optimaal naar boven 
worden uitgebreid.

Als ware het tovenarij 
Schuifdeurkasten verbergen wat je 
niet dagelijks nodig hebt - en het 
blijft opgeruimd.

Niet-gebruikte oppervlakken, onder de 
dakkastjes bijvoorbeeld, kunnen worden 
omgebouwd tot een kleine was- en 
strijkkamer.

aanleggen
HANDIGE 
FOEFJES

NL_K_016_030_MHK_Titelgeschichte.indd   25NL_K_016_030_MHK_Titelgeschichte.indd   25 14.12.22   13:0214.12.22   13:02



0

5

10

15

20

WERKHOOGTE BEREKENEN
Er zijn twee eenvoudige manieren om de ergonomisch 
juiste werkhoogte te bepalen.

Elleboogmethode
Hier meet je de afstand tussen de vloer en de gebogen 
ellebogen: houd de armen losjes naar voren, wat overeen-
komt met de normale werkhouding in de keuken. Trek van 
deze waarde 10 tot 15 centimeter af om je persoonlijke 
werkhoogte te verkrijgen.

Oriëntatie op je eigen lichaamslengte
 Lengte Werkhoogte
 155 cm 85 cm
 160 cm 90 cm
 165 cm 93 cm
 170 cm 95 cm
 175 cm 97 cm
 180 cm 100 cm
 185 cm 103 cm
 190 cm 106 cm
 195 cm 108 cm
 200 cm 110 cm

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

Volgens een onderzoek van de European Pain 
Society (EFIC) is rugpijn het belangrijkste 
probleem voor de nationale economie. Een 
rugvriendelijke keukenindeling kan de overbelas-
ting van de wervelkolom tegengaan en zo 
bijdragen aan de individuele gezondheid.

ERGONOMIE IN DE KEUKEN
De term „ergonomie" is afgeleid van het Grieks. 
De woorden „ergon“ en „nomos“ zijn te vertalen 
als „werk“ en „wet“. Het idee erachter is snel 
uitgelegd: werkprocessen moeten zo goed 
mogelijk aan de menselijke behoeften worden 
aangepast, wat vooral in de keuken uiterst 
belangrijk is, omdat we in deze ruimte graag veel 
tijd doorbrengen. De centrale aspecten hierbij 
zijn de juiste hoogte van het werkblad, een 
samenhangende opstelling van de apparatuur en 
een optimale afstand tussen de afzonderlijke 
keukenfuncties (werken, bakken, koken, koelen, 
afwassen, opbergen). Want als afzonderlijke 
trajecten onnodig lang zijn of niet met voldoen-
de flexibiliteit zijn gepland, kan dit behoorlijk 
onproductief zijn en het kookproces onnodig 
compliceren.

ALLEMAAL 

Balans

>>

1 Alles op dezelfde hoogte: de plaatsing van 
elektrische apparaten op borsthoogte maakt het 
gebruik ervan aangenamer. De werkhoogte van het 
kookeiland in deze keuken is optimaal aangepast.  2 
Levensmiddelen voor dagelijks gebruik moeten altijd 
binnen handbereik zijn.

In een keuken met vrijhangende afzuigkap is het raadzaam om te zorgen dat 
de ergonomie op dit gebied klopt.

1 2

INBEGREPEN 
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Steeds meer hobbykoks gebruiken nu netwerkap-
paraten die via app-besturing de volgende 
bereidingsstap aankondigen of automatisch 
uitschakelen als het kookproces klaar is. De 
Smartphone of de tablet kunnen van stroom 
worden voorzien in slim ontworpen aflegvakken 
of - indien gewenst - ook geheel draadloos door 
middel van inductief opladen. 

HIGH-TECH IN DE KEUKEN
En de traditionele kraan? Die behoort tot het ver-
leden! Vandaag de dag borrelt gefilterd, gekoeld, 
kokend of bruisend water uit de kraan met één 
druk op de knop. Al deze functies laten ons 
beseffen: de toekomst is er al. Een connected 
keuken biedt talloze voordelen en maakt ons 
leven op vele manieren gemakkelijker, van de 
bereiding van eenvoudige gerechten tot het 
exclusief koken van een diner. Het is echter een 
illusie te veronderstellen dat moderne keuken-
technologie je meteen tot een driesterrenkok 
maakt. Maar je hebt tenminste altijd het goede 
excuus dat er iets verkeerds ingesteld moet zijn 
als de soep te zout is.

SLIMMERkoken

Alles is helemaal in  
orde dankzij het 
laadstation in het 
keukenkastje. 

Het is geschikt 
voor het afspelen 
van receptvideo’s.

In de keuken geïntegreerde oplaadstations vereenvoudigen het drukke 
dagelijkse leven, zodat smartphone, tablet en andere zaken altijd binnen 
handbereik en klaar voor gebruik zijn.

Via de app aange-
stuurde dimbare 
ledlichten zorgen 

voor een sfeervolle 
ambiance in de 

keuken.
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Koken voor anderen is leuk, maar alleen voor jezelf? Dan 
juist! Zelfs al denken sommigen dat de inspanning voor één 
persoon niet de moeite waard zou zijn: er zijn talloze 
heerlijke recepten voor alleenstaanden die gemakkelijk en 
snel in een perfect uitgeruste keuken op tafel kunnen 
worden gebracht en bij singles het water in de mond doen 
lopen. En als je toch met twee personen aan het fornuis wilt 
staan of moet vechten tegen bepaalde bouwkundige valkui-
len, bijvoorbeeld een heel smalle ruimte - ook daarvoor heeft 
de ervaren vakman in de speciaalzaak ideale oplossingen 
beschikbaar.

ER IS RUIMTE IN DE KLEINSTE KEUKEN
Hoe kleiner het vloeroppervlak, hoe moeilijker het zal zijn 
om alles wat je nodig hebt in de nieuwe keuken onder te 
brengen. Maar met behulp van een nauwkeurige planning 
moet het prima lukken. Dan kan het hooguit gebeuren dat je 
te veel porties klaarmaakt vanwege het plezier dat je aan het 
koken beleeft. Nodig in dat geval gewoon spontaan de buren 
uit of pak de restjes in voor de volgende lunchpauze.

SINGLE-RECEPTEN voor elke dag

>>

Het voordeel van een keuken in L-vorm: ze kunnen worden uitgevoerd voor verschillende indelingen, zelfs als er - zoals vaak het geval is in 
kleine keukens - ramen en deuren zijn in een of meerdere muren.
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10
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PLANNINGSTIPS 
VOOR KLEINE KEUKENS
Vormgeving 
Een keukenblok is hier meestal geschikt als indeling. 
Daarnaast is de L-keuken met een tweede korte 
poot ook heel geschikt voor kleine ruimtes.

Uitrusting 
Gecombineerde apparaten zoals een magnetron met 
bakfunctie of een kookplaat met geïntegreerde 
afzuigkap creëren extra ruimte. Als je kiest voor 
smallere versies van de koelkast, het fornuis en de 
vaatwasser, kun je ook een paar centimeter 
besparen, die je kunt gebruiken om elders nieuwe 
opbergruimte te creëren.

Eetgedeelte 
Voor wie door ruimtegebrek geen extra tafel in de 
kamer kan of wil neerzetten, is een ruimtebesparen-
de eethoek in de vorm van een toonbank gegaran-
deerd de ideale oplossing. 

Werkoppervlakken 
Hierbij geldt: optimaliseer de oppervlakken! Het 
gebruik van hetzelfde materiaal voor veel compo-
nenten, zoals hout, geeft een harmonieuzer of 
opener gevoel in een beperkte ruimte. Slimme 
inbouwoplossingen helpen om het koffiezetappa-
raat, de broodrooster en andere apparaten meteen 
in de kast op te bergen.
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Zelfs in gesloten toestand ziet de 
barkast er goed uit en absoluut 
trendy dankzij het houten front met 
verticale groeven.

1 Minder ruimte betekent niet dat je het helemaal zonder kookeiland of ontbijtbar moet stellen. Een ervaren keukenplanner helpt je dit als 
extra uit te voeren.  2 Jaloeziedeurkasten zijn praktisch en houden (niet alleen) kleine kookruimtes netjes.  3 Vloeiende woonruimtes vereisen 
vaak kleinere, individueel geplande keukenelementen.

Wie droomt er niet van een coole barkast? Nisplanken met spiegelachterwand, effectverlichting, 
een wijnkoelkast en een glazenhouder voorzien stedelijke appartementen van deze topbar. Past 
natuurlijk ook in grotere woonkamers.

31
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CHECKLIST
Voor het ontwerpen van 

een perfecte keuken
Praktisch: een anti- 
vingerafdrukcoating.

1. JE HUISHOUDEN 

Hoeveel personen telt je huishouden?  __________________________

Hoeveel kinderen? ________________________________________  

Hoeveel mensen koken/werken in de keuken? ____________________

Is er nog extra opslagruimte in huis voor bijv.

 stofzuiger  strijkplank  glasservies

Wat is je keukenbudget? ____________________

2. WAT IS JE FAVORIETE KEUKENSTIJL?

Vorm Stijl Functie

 keukenblok (eendelig)   designkeuken   gesloten keuken

 L-vorm   modern   met eethoek

 kookeiland   klassiek   leefkeuken

 U-vorm  landhuisstijl   toegankelijk voor 

      gehandicapten

Materiaalvoorkeur werkblad

 hout   laminaat      minerale materialen

 glas   staal   natuursteen/marmer

3. HOE BELANGRIJK VIND JE DUURZAAMHEID?

Belangrijk               +       – Onbelangrijk

4. WELKE AANSLUITINGEN ZIJN REEDS AANWEZIG?

 elektra   gas   warm/koud water

5. WELKE ELEKTRISCHE APPARATEN ZOU JE WILLEN HEBBEN?

 keramische kookplaat   inductiekookplaat  

 gaskookplaat  zelfreinigende oven   stoomoven

 combi-oven   warmhoudlade

 koelkast met nulgradenzone   losstaande vriezer  

 koel-vriescombinatie    inbouwkoffieautomaat

 _____________________________________________________  

6. WELKE INDELING MOETEN DE ELEKTRISCHE APPARATEN KRIJGEN?

Oven en kookplaat

 inbouwoven op werkhoogte   boven elkaar   separaat

 kookplaat in kookeiland   meerdere apparaten op één lijn

 vaatwasser onder het werkblad   op werkhoogte 

 wasmachine geïntegreerd in keuken

7. WAT VOOR AFZUIGING WIL JE?

 luchtafvoer   luchtrecirculatie

 geïntegreerd in de bovenkast   designafzuigkap

 geïntegreerd in het werkblad   geïntegreerd in de    

                       kookplaat

 

8. WAT VOOR SPOELBAK WIL JE?

 één spoelbak   anderhalve spoelbak met inzetbakje

 twee spoelbakken   met afdruipgedeelte

Materiaalvoorkeur en uitrusting

 staal   keramiek   modern/kleurrijk

 kraan met uittrekbare uitloop

 accessoires: snijplank, zeef, etc.

9. MET GEÏNTEGREERDE AFVALSCHEIDING?

 ja, voor  ______________________________________________

 geïntegreerde afvalemmer in de kast onder de spoelbak

 nee, daarvoor heb ik een aparte oplossing

10. HOE MOET DE VERLICHTING ERUITZIEN?

Wij vinden sfeerverlichting belangrijk  +        –

 werkverlichting in de nissen   vitrineverlichting   

 ladeverlichting  spots in de plafondpanelen 

 verlichte legplanken

plafondspots  reeds aanwezig 

  graag opnemen in de planning

Wil je je nieuwe droomkeuken ontwerpen? Dan staan onze ervaren planners graag met 
raad en daad voor je klaar. Maar vooraf heb je zelf nog een paar fundamentele beslis-
singen te nemen. Door het invullen van de checklist maak je het voor je keukenadviseur 
bovendien gemakkelijker om jouw perfecte ontwerp te realiseren.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Tot in de puntjes perfect
met Serie 8.

Met Serie 8 creëer je altijd het perfecte plaatje, of je jouw apparatuur nu boven of naast  

elkaar plaatst. Van hoge tot compacte ovens, van inbouw espresso-automaten en  

warmhoudlades tot inbouw magnetrons – allemaal in hetzelfde prachtige naadloze design.

Of je voorkeur nu uitgaat naar stomen, roosteren of bakken, de nieuwe premium Serie 8  

ovenlijn van Bosch voorziet in alle mogelijkheden. Maak kennis met diverse nieuwe en unieke  

features. En met de kunstmatige intelligentie via Home Connect beschik je over alle  

ondersteuning die je nodig hebt. Voor superieur kookgemak en comfort.

Steam Plus-functie: voor een zachte,  
gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
Is groente een vast onderdeel van jouw weekmenu? 
Voor ons ook. Gestoomde groente blijft knapperig en 
gevogelte en vis lekker mals. De nieuwe Steam 
Plus-functie creëert de perfecte balans tussen stoom 
en warmte dankzij het ringverwarmingselement. 
Hierdoor garen gerechten op een hogere temperatuur 
van maximaal 120 °C, zijn ze sneller klaar en 
behouden ze nog meer van hun natuurlijke aroma, 
textuur, vitaminen en voedingsstoffen.

AirFry-functie, voor perfect gefrituurde 
ingrediënten, zoals groenten en aardappelen.
Waarom maak je niet je eigen zoete-aardappelfriet?  
Of friet van verse groente in plaats van aardappelen? 
Leg dungesneden aardappelen of andere groente op 
de fijnmazige AirFry-bakplaat, voeg een beetje olie 
toe, selecteer de AirFry-functie en je kunt al snel 
gezond snacken. Nog een tip: je kunt de AirFry-functie 
ook gebruiken om kleine gegrilde gerechten  
te bereiden.

PerfectRoast Plus: weet precies wanneer jouw 
braadstuk klaar is.
Bij rosbief, hele vis en kip draait alles om timing. 
PerfectRoast Plus maakt giswerk overbodig als je wilt 
weten wanneer jouw gerechten perfect mals zijn. De 
kerntemperatuurmeter gebruikt drie meetpunten om 
de temperatuur van jouw gerecht te controleren. 
Wanneer de geselecteerde interne kerntemperatuur  
is bereikt, is jouw gerecht tot in de perfectie gebraden. 
Dankzij kunstmatige intelligentie kan de oven je zelfs 
vertellen hoeveel minuten er nog resteren tot jouw 
gerecht klaar is om te serveren, zodat je jouw 
maaltijden tot in de puntjes kunt timen. Om te 
genieten van PerfectRoast Plus, hoef je jouw oven 
alleen maar te verbinden met de Home Connect-app. 
Bovendien helpt de kerntemperatuurmeter-assistent 
je als je niet weet wat de beste oveninstelling is om de 
gewenste garing te bereiken. Als je ossenhaas 
bijvoorbeeld ‘medium rare‘ wilt, zal de assistent de 
juiste kerntemperatuur adviseren – in dit geval 58 °C.

Pyrolyse
Het reinigen van de oven was nog nooit zo 
gemakkelijk dankzij het pyrolyse-
reinigingsprogramma voor de gehele 
binnenzijde. Het automatische programma 
gebruikt zeer hoge temperaturen om 
etensresten tot as te verbranden. Je hoeft  
na afloop alleen maar een doekje door de 
oven te halen en je bent al klaar. Efficiënter  
en makkelijker kan het niet. 

Technologie voor het leven
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Tot in de puntjes perfect
met Serie 8.
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warmhoudlades tot inbouw magnetrons – allemaal in hetzelfde prachtige naadloze design.

Of je voorkeur nu uitgaat naar stomen, roosteren of bakken, de nieuwe premium Serie 8  

ovenlijn van Bosch voorziet in alle mogelijkheden. Maak kennis met diverse nieuwe en unieke  
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ondersteuning die je nodig hebt. Voor superieur kookgemak en comfort.

Steam Plus-functie: voor een zachte,  
gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
Is groente een vast onderdeel van jouw weekmenu? 
Voor ons ook. Gestoomde groente blijft knapperig en 
gevogelte en vis lekker mals. De nieuwe Steam 
Plus-functie creëert de perfecte balans tussen stoom 
en warmte dankzij het ringverwarmingselement. 
Hierdoor garen gerechten op een hogere temperatuur 
van maximaal 120 °C, zijn ze sneller klaar en 
behouden ze nog meer van hun natuurlijke aroma, 
textuur, vitaminen en voedingsstoffen.

AirFry-functie, voor perfect gefrituurde 
ingrediënten, zoals groenten en aardappelen.
Waarom maak je niet je eigen zoete-aardappelfriet?  
Of friet van verse groente in plaats van aardappelen? 
Leg dungesneden aardappelen of andere groente op 
de fijnmazige AirFry-bakplaat, voeg een beetje olie 
toe, selecteer de AirFry-functie en je kunt al snel 
gezond snacken. Nog een tip: je kunt de AirFry-functie 
ook gebruiken om kleine gegrilde gerechten  
te bereiden.

PerfectRoast Plus: weet precies wanneer jouw 
braadstuk klaar is.
Bij rosbief, hele vis en kip draait alles om timing. 
PerfectRoast Plus maakt giswerk overbodig als je wilt 
weten wanneer jouw gerechten perfect mals zijn. De 
kerntemperatuurmeter gebruikt drie meetpunten om 
de temperatuur van jouw gerecht te controleren. 
Wanneer de geselecteerde interne kerntemperatuur  
is bereikt, is jouw gerecht tot in de perfectie gebraden. 
Dankzij kunstmatige intelligentie kan de oven je zelfs 
vertellen hoeveel minuten er nog resteren tot jouw 
gerecht klaar is om te serveren, zodat je jouw 
maaltijden tot in de puntjes kunt timen. Om te 
genieten van PerfectRoast Plus, hoef je jouw oven 
alleen maar te verbinden met de Home Connect-app. 
Bovendien helpt de kerntemperatuurmeter-assistent 
je als je niet weet wat de beste oveninstelling is om de 
gewenste garing te bereiken. Als je ossenhaas 
bijvoorbeeld ‘medium rare‘ wilt, zal de assistent de 
juiste kerntemperatuur adviseren – in dit geval 58 °C.

Pyrolyse
Het reinigen van de oven was nog nooit zo 
gemakkelijk dankzij het pyrolyse-
reinigingsprogramma voor de gehele 
binnenzijde. Het automatische programma 
gebruikt zeer hoge temperaturen om 
etensresten tot as te verbranden. Je hoeft  
na afloop alleen maar een doekje door de 
oven te halen en je bent al klaar. Efficiënter  
en makkelijker kan het niet. 

Technologie voor het leven
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Dit modieuze materiaal is perfect 
voor werkbladen, fronten en  
vloeren. Maar met zijn natuurlijke 
look is het net zo geschikt voor 
kleine keukengadgets. Die geven 
de ruimte een stijlvol accent en 
zijn bovendien uiterst duurzaam.

IN STEEN 
GEGOTEN 
ELEGANTIE
K E U K E N A C C E S S O I R E S  
I N  M A R M E R L O O K

Schone eenvoud „Functioneel“, „minimalistisch“, „natuurlijk“: dat zijn de 
typische kenmerken die mensen associëren met Scandinavisch design. Een exponent 
van deze populaire stijl is ook deze deegroller van gepolijst marmer met houten 
handvatten van Nordwik (ca. 26 euro, gezien op www.kitchentime.com/nl).

Vormentaal. De Oekraïense ontwerper Pavel Vetrov 
probeert in zijn creaties te boeien door eenvoud. Zijn 
snijplank „Octagon“, die ook als serveerschaal kan worden 
gebruikt, is in dat opzicht een doorslaand succes! Gevonden 
bij Bolia voor 121 euro (www.bolia.com/nl-nl/).

Gedurfd kleurgebruik. Hoe veelzijdig een 
natuurproduct als marmer kan zijn bewijst het 
vierkante sierblad „Venice“ in iriserend groen. De 
4-delige onderzetterset „Callum“ in travertin, een 
grijstint met verschillende kleurnuances, vormt de 
perfecte match. Maar let op: omdat marmer een 
zachte kalksteen is, dienen vooral zuurhoudende 
vloeistoffen zo snel mogelijk te worden verwijderd 
(per stuk ca. 45 euro resp. 19 euro, verkrijgbaar via 
www.westwingnow.nl).

Helemaal ondersteboven zijn 
sommigen bij het zien van deze 
stijlvolle keukenrolhouder in marmer 
en messing van Ferm Living. De 
sierlijke messing stang rust op een 
massief marmeren voet (55 euro, via 
www.fermliving.com).

NL_K_034_035_MHK_Deko_Marmor.indd   34NL_K_034_035_MHK_Deko_Marmor.indd   34 14.12.22   12:0014.12.22   12:00



Goede verzorging 
is wat marmer altijd 
nodig heeft om zijn 
nobele uitstraling te 
behouden. Ook je 
handen kunnen van 
tijd tot tijd speciale 
verzorging gebruiken. 
Daarvoor zorgt 
bijvoorbeeld de 
zeepdispenser van 
Rituals, die je naar 
wens kunt vullen (ca. 
35 euro, www.rituals.
com/nl-nl/home).

Transparantie is geen 
probleem met de kaasstolp 
„Yzan“ van Bloomingville, 
dankzij het doorzichtige glas dat 
op de decoratieve marmeren 
kaasplank rust (ca. 70 euro,  
bijv. bij www.wantsandneeds.nl).

Spel van contrasten. Met 
de veelzijdige dinerborden 
„Marmory“ zet Villeroy & 
Boch een geraffineerde 
natuursteenlook op tafel. 
Dankzij het patroon in zwart 
en wit kun je tijdens het 
eten een vrolijk rondje mix 
& match spelen met 
vrienden en familie (ca. 15 
euro, www.villeroy-boch.nl).

Innovatief – zo zou je de sculpturale 
uitstraling van „Tondo“ kunnen om- 
schrijven. In plaats van een stamper 
gebruikt deze vijzel een ring om fijn te 
malen (Design House Stockholm, ca. 204 
euro, bijv. via www.ambientedirect.nl).

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  D E C O  &  M A T E R I A L E N
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Ze doet het management van haar man Heiner en heeft samen met 
hem het internetplatform „Meet Your Master“ opgezet. Daarnaast  
is Viktoria Lauterbach actief op social media. Daar deelt ze haar  
bak- en kookhobby met een community van trouwe volgers.

LEREN DOOR
PROBEREN

M U L T I T A S K E R  V I K T O R I A  L A U T E R B A C H

Altijd in actie:  
Viktoria Lauterbach is, 
naar eigen zeggen, 
„iemand die graag werkt 
en actief bezig is“.  
Aan beide beleeft ze 
„ongelooflijk veel 
plezier“ en samen met 
bewust eten vormt het 
haar levenselixer.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  K O K E N  &  G E N I E T E N
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„Zelf maken is het gezondst – dat 

geldt ook voor smoothies. Liefst  

met veel regionale ingrediënten.“

W ie jou volgt op Instagram of 
Facebook krijgt misschien de 
indruk dat je full-time bezig 

bent met koken en bakken …
Ik besteed het grootste deel van mijn tijd 
aan het managen van mijn man en het 
runnen van „Meet Your Master“, het 
bedrijf dat we samen hebben opgericht. 
Het is een internetplatform waarop de 
toppers binnen hun vakgebied hun kennis 
doorgeven via zorgvuldig geproduceerde 
video’s. Het betreft cursuspakketten van 
enkele uren, opgenomen in bioscoop-
kwaliteit. Zo’n format is iets anders dan 
een biografie lezen. Je kunt grootheden 
als Jonas Kaufmann, Reinhold Messner of 
Anke Engelke beter aanvoelen, ze in de 
ogen kijken, hun gebarentaal zien en hun 
intonatie horen. Ze kunnen je meevoeren 
en motiveren om je eigen ding te doen. 
We zijn net in een fase aanbeland waarin 
we investeerders zoeken, sneller willen 
doorgroeien en nog veel meer video’s 
willen opnemen met ons geweldige team.

Wanneer vind je nog tijd om achter 
het fornuis te staan?
Ik heb in principe veel energie, sta vroeg 
op en ben de hele dag in touw tot ik ga 
slapen, ergens tussen 22 en 23 uur. Voor 
mij is bakken en koken een heerlijke 
hobby: ik kan ermee in een andere wereld 
duiken, met verschillende smaken en 
geuren en ontspannen. Maar het gaat mij 
niet alleen om het plezier; het gaat ook 
om je lichaam. Alles staat of valt met 
goede voeding. Daar moet je iets mee, 
een plan voor hebben.

Hoe belangrijk is dat gezondheids- 
aspect van voeding voor jou en hoe 
belangrijk is het genieten?
Bij ons staat het gezondheidsaspect vaak 
voorop, maar het moet ook lekker 
smaken, vind ik. 

Welke culinaire invloed is bij jou het 
zichtbaarst?
Die van mijn afkomst. In Libanon draait 
alles om eten. Dat staat voor levensvreugde 
en gezamenlijkheid. Daar komt ook mijn 
voorliefde voor vers vandaan, in plaats  
van blikjes, pakjes en zakjes. Het nadeel 
van de Libanese keuken is dat ze erg 
tijdrovend is en je dus de hele dag staat te 
snijden en snipperen. Bij mij moet alles 
snel en binnen één of twee uur klaar zijn.

Waar haal je jouw inspiratie nog meer 
vandaan, behalve uit de Arabische 
keuken?
Ik vind recepten in tijdschriften of 
kookboeken en ik wissel recepten uit met 
een vriendin die ook graag bakt. Wat  
me leuk lijkt, probeer ik uit – learning by 
doing. Ik sta ook open voor nieuwe 
ervaringen met restaurants: in Berlijn 
hebben we onlangs genoten van een 
veganistisch zevengangendiner in een 
sterrenrestaurant. Het was een ware 
smaaksensatie, en het heeft me gestimu-
leerd om zelf meer veganistische 
gerechten uit te proberen.

Wat heb jij nodig om je in je element 
te voelen tijdens het koken en 
bakken?
Vooral een ruime, open keuken zodat  
de verschillende leefruimtes in elkaar 
overlopen. Dat zorgt voor betere 
communicatie. Die van ons is heel licht 
dankzij grote ramen met uitzicht op het 
Starnbergmeer; licht is heel belangrijk 
voor mij. Onze keuken heeft een tafel van 
meer dan drie meter, met ruimte voor 
tien personen – en die zitten er ook vaak, 
want we houden van bezoek. Maar ik 
kook het liefst voor maximaal zes tot acht 
personen; ik mis de routine voor  
grotere groepen.

Wat vind je belangrijk in je keuken?
Goede, hoogwaardige keukenapparatuur, 
waaronder een stoomoven. Daar ben  
ik fan van, net als van een goede blender 
voor onze smoothies. Heiner vindt het 
heel belangrijk dat er veel groenvoer in 
zit. Zelf heb ik daarnaast behoefte aan 
iets zoets als peer, appel of ananas. Voor 
groente en fruit hebben we een paar 
geweldige biologische winkels of boerde-
rijwinkels in de omgeving zitten. Daar 
kopen we het liefst. We voegen ook 
poeders van tarwe- of gerstegras of 
superfoods toe aan onze creaties. Verse 
sappen maak ik met een slowjuicer.  
Bij het bakken werk ik met de hand of 
met een kleine handmixer.

Van abrikozentaart tot quinoapap  
tot tahinpasta met spinazie: inmiddels 
zijn bijna 99.000 Instagram-volgers  
op de hoogte van alles wat je kookt 
of bakt. Hoe is deze community 
ontstaan?
In het begin wilde ik deze social gewoon 
eens uitproberen. Ik postte onregelmatig 
foto’s van evenementen waar ik geweest 
was en wachtte af wat er gebeurde. 
Tijdens de coronaperiode kwamen er 
taartrecepten bij, omdat ik al 40 jaar bak, 
zelf dol ben op taart en weet dat veel 
andere mensen dat ook zijn. 
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Ingrediënten voor ca. 14 porties 
• 250 gr. bloem • 220 gr. suiker • 1 snufje 
zout • 1 tl citroenrasp (bio) • 150 gr. 
zachte boter en een beetje extra voor de 
vorm • 700 gr. abrikozen • 100 gr. mar- 
sepeinpasta • 3 eieren (maat M) • 60 gr. 
gemalen amandelen • 50 gr. abrikozen-
jam (zonder stukjes fruit) • 3 el aman- 
delschilfers (geroosterd)
Overige benodigdheden: • taartvorm 
(Ø 24 cm) • bakpapier • (bak)bonen/
peulvruchten voor het blind bakken  
• Snijmes • rasp

Bereidingswijze
Kneed 220 gr. bloem, 100 gr. suiker, zout, 
citroenrasp en 100 gr. boter tot een 
kruimeldeeg. • Wikkel in plasticfolie en 
laat ongeveer 1 uur afkoelen. • Verwarm 
de oven voor op 160°C convectie of  
180°C boven-/onderwarmte. • Druk het 
deeg in de taartvorm, bedek met bak- 
papier, vul met (bak)bonen en bak blind 
gedurende ca. 15 minuten. • Laat de 
bodem iets afkoelen. • Verlaag de 
oventemperatuur met ca.15 °C. • Was 
de abrikozen, halveer ze, ontpit ze en 
snijd ze in partjes. • Rasp de marsepein. 
• Scheid de eieren. • Klop de resterende 
50 gr. boter, 60 gr. suiker en de 
marsepein schuimig. • Klop één voor 
één de eierdooiers erdoor. • Klop de 
eiwitten met de resterende 60 gr. suiker 
stijf. • Voeg de gemalen amandelen en 
de resterende 30 gr. bloem toe aan het 
marsepeinmengsel, verdeel het over de 
bodem en leg de abrikozen in een cirkel  
erop met de bolle kant naar boven. • 
Bak de taart in 35 tot 40 minuten af. • 
Verwarm ondertussen de jam en bestrijk 
de taart ermee terwijl deze nog een 
beetje warm is. • Bestrooi met amandel-
schilfers en serveer.

ABRIKOZEN- 
MARSEPEINTAART 

Ook mijn ontbijt, lunch en avondeten 
zette ik online, en ik werd over het alge- 
meen wat persoonlijker. Daaruit is de 
community ontstaan. Ze ligt mij na aan 
het hart en is zeer actief. Na het plaatsen 
van berichten – overigens zonder vast- 
omlijnd plan of schema – ontvang ik soms 
honderden reacties waarin mensen mij 
groeten, op- en aanmerkingen maken of 
vragen stellen. Het fotograferen, up- 
loaden, beschrijven en beantwoorden van 
de reacties is inmiddels een baan op zich 
geworden.

Zou het niet logisch zijn om je  
recepten te delen in de vorm van een 
kookboek?
Een kookboek met mijn recepten is een 
leuk idee. Ik heb inmiddels van zeker  
zes of zeven uitgevers aanbiedingen gehad 
en heb al met enkele van hen gesproken. 
Maar een kookboek samenstellen is veel 
werk.Daarvoor heb ik momenteel gewoon 
geen tijd vanwege het management van 
mijn man en ons bedrijf „Meet your 
Master“.

En kookprogramma’s dan? Je hebt al 
eens meegedaan aan een cooking 
event dat werd gepresenteerd door 
BUNTE.
Het was leuk om daar samen met iemand 
te koken die net zo veel plezier heeft 
in koken als ik. Ik zie een vervolg wel 
zitten, maar niet in mijn eigen keuken. Die 
wordt ook gebruikt door de rest van het 
gezin en die willen daar geen camera’s 
om zich heen hebben.

„Ik vind het  

heerlijk om via 

aroma's en geuren 

in een andere  

wereld te duiken 

en te ontspannen.”

>>

 V i k t o r i a ’ s  r e c e p t i d e e V i k t o r i a ’ s  r e c e p t i d e e

Gezond én genieten: volgens Viktoria 
Lauterbach moeten beide bij het koken 
en bakken ruimschoots aan bod komen. 
Naast goede voeding stelt ze ook prijs 
op een ruime en lichte keuken met 
efficiënte apparatuur.
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K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  K O K E N  &  G E N I E T E N

Steunen ze je bij het koken en bakken?
(Ze lacht hardop.) Ze zijn een beetje 
verwend. Ze komen alleen in de keuken 
om te vragen of het eten al klaar is en  
ze zijn blij als het lekker is. Onze dochter 
Maya kookte wel eens iets lekkers voor 
ons voordat ze ging studeren aan de 
toneelacademie in Londen. Onze zoon 
Vito helpt af en toe, maar met zijn 15  
jaar houdt dat niet over. Mijn man eet 
alles wat ik kook en vindt het lekker.  
Zelf maakt hij ‘s werelds beste roerei à la 
pappie en een heerlijke spaghetti, die 
heel eenvoudig en al net zo gezond is.  
Hij kookt geen gerecht zonder knoflook, 
chili en gember. Knoflook vindt hij zo 
belangrijk als bloedverdunner en voor 
het vaatstelsel dat hij er niet één teentje 
van gebruikt maar zes, zeven of acht – 
veel te veel voor mij. Maar Heiners 

lende fasen; na verloop van tijd word je 
ouder, volwassener en wijzer; je leert van 
je ervaringen. 

Geldt dat ook voor jou?
Zelfs als je gezond eet en slank bent, zoals 
ik, kun je nog fouten maken. Pas sinds de 
Viva Mayr-kuur die Heiner mij in de 
zomer van 2022 cadeau gaf bij ons 
21-jarig huwelijk, weet ik hoe belangrijk 
het is om lang te kauwen. Dan voel je je 
veel sneller verzadigd. Daarnaast kun je 
rauw voedsel beter vermijden na 16.00 
uur. De maag kan het niet meer  
verteren voor het slapengaan en heeft  
het er dus moeilijk mee. Dit soort nuttige  
tips probeer ik onderdeel te maken van 
mijn dagelijkse routine.

Antoinette Schmelter-Kaiser <<

bloedwaarden zijn dan ook om door een 
ringetje te halen. 

Toen jullie 21 jaar geleden trouwden, 
stond hij anders niet bekend om  
zijn gezonde leefwijze, maar juist om 
zijn excessen. Hoe doorslaggevend ben 
jij daarin geweest?
Van buitenaf lijkt het alsof ik een plan 
had klaarstaan. Maar het is gewoon
zo gegroeid. Ik ben nou eenmaal graag 
voor middernacht thuis, drink geen 
alcohol, doe regelmatig aan sport en eet 
gezond – een compleet ander leven dan 
dat van Heiner destijds. Wat dat betreft, 
heb ik hem kunnen steunen bij het  
bewandelen van een pad zoals het mijne. 
Maar als hij deze verandering zelf niet 
had gewild, was het mij niet gelukt hem 
te veranderen. Ieder leven kent verschil-

„Als Heiner zelf niet had 

willen veranderen,  

was het mij niet gelukt.“

Over Viktoria:
Viktoria Lauterbach is ge- 
boren in Libanon en kwam 
als kind met haar moeder 
naar Duitsland. Toen ze 
achter in de twintig was, 
leerde ze acteur Heiner 
Lauterbach kennen. Ze trouw- 
den in 2001 en kregen 
samen twee kinderen. 
Volgens Heiner Lauterbach 
heeft zijn vrouw hem een 
„beter mens“ gemaakt: hij 
eet nu gezond en sport 
regelmatig. Daarnaast doet 
zij het management voor 
haar man en runnen zij 
samen het kennisplatform 
„Meet your Master“. 
Daarop staan online 
cursussen, verzorgd door 
toppers binnen hun 
vakgebied. 

V i k t o r i a ' s V i k t o r i a ' s 
l i e v e l i n g s - l i e v e l i n g s - 

p r o j e c tp r o j e c t
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Vuur of water? Wat is 
het belangrijkste ele-
ment in de keuken? 
Met alles wat kranen, 
spoelbakken en vaat-
wassers tegenwoordig 
functioneel en visueel 
te bieden hebben, is 
het antwoord moeilij-
ker dan ooit - tot grote 
vreugde van iedereen.

A L L E S  O V E R  K R A N E N 
E N  V A A T W A S S E R S

Kokend heet, koud of bruisend: 
de moderne kranen kunnen 
(bijna) alles. Grote afbeelding: 
Selsiuz Inox Rond 3-in-1, Staal. 
Kleine afbeelding: Selsiuz by 
Gessi Design 5-in-1 met elek- 
tronische bediening met een 
druk op de knop.

 +  +  K R A N E N  M E T  S T I J L  &  F U N C T I E S  +  + 

FIJNSTE
WATER
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D  e beroemde Chinese filosoof Confucius wist het 
al: „Zoals water de vorm aanneemt van de emmer, 
zo moet een wijze zich aanpassen aan de „omstan-

digheden“. Deze uitspraak is ongeveer tweeënhalf 
duizend jaar oud en misschien begrijpen we haar wel 
steeds beter naarmate water waardevoller wordt in ons 
leven. Want het is duidelijk: water is niet langer een 
vanzelfsprekendheid, ook niet bij huishoudelijk gebruik.

KEUKENKRANEN
De ontwikkeling van de eenvoudige standaardkraan die 
nog maar een paar jaar geleden de meeste keukens 
sierde tot de huidige hoogtechnologische kranen met 
een keur aan functies is gewoonweg adembenemend. Met 
één druk op de knop stroomt er nu gefilterd, kokend 
heet of bruisend water van de beste kwaliteit uit je kraan 
– vrij van onzuiverheden, aanslag of rare bijsmaakjes. 
Moderne filtersystemen verwijderen zelfs microplastics, 
pesticiden, hormonen, ziektekiemen en chloor. Warmwa-
tersystemen met temperatuurbegrenzers geven jou de 
controle over de hoeveelheid warm water, waardoor je 
water en elektriciteit bespaart. Dankzij de geïntegreerde 
veiligheidsfunctie – die bijvoorbeeld alleen kokend water 
levert als je de heetwaterknop tegelijkertijd indrukt én 
draait – kun je je bovendien niet langer per ongeluk 
verbranden.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

DE MILIEUVOORDELEN VAN 
DE FILTERFUNCTIE

1 Handig en goedkoop Gefilterd drink- 
water van hoge kwaliteit bespaart veel 
hulpbronnen en is bovendien erg handig. 
Water rechtstreeks uit de keukenkraan 
betekent minder waterflessen kopen en 
bewaren. Dit komt neer op een jaarlijkse 
besparing van gemiddeld 400 euro per 
persoon. 
2 Milieuvriendelijk Volgens de Deutsche 
Umwelthilfe blijkt uit een studie dat 70 
procent van de plastic wegwerpflessen in 
Duitsland gemaakt wordt van nieuw 
materiaal waarbij ruwe olie gebruikt wordt 
tijdens de productie. Een krat voor glazen 
flessen scheelt 320 plastic wegwerpflessen, 
maar het schoonmaken van glazen flessen 
vervuilt het milieu en de productie ervan 
vergt energie en grondstoffen.

>>

1 Het lijkt op lak, maar is sterker: keramiek PVD, robuust zwart. Een kokendwaterkraan met de bekende PVD-techniek, maar met een metaal-
achtige glans. Alle Selsiuz-fittingen zijn verkrijgbaar bij Dekker, uitgevoerd in keramisch PVD.  2+3 De kokendwaterkraan is onmisbaar in de 
keuken. Het opvallende zeshoekige ontwerp is nieuw. Er zijn 3-, 4- en 5-in-1 uitvoeringen. In Inox, Copper, Gold, Gun Metal en Sturdy Black 
(leverbaar bij Dekker). Bij alle kranen van Selsiuz worden de traditionele kleuren rood en blauw vervangen door stijlvolle icoontjes in de 
knoppen.  4 Het exclusieve merk Lanesto van Dekker staat voor hoge kwaliteit en heeft een onmiskenbare touch. Dit blijkt uit de nieuwe 
kraanmodellen, bijvoorbeeld Osiris Cone Counter, een tweegatskraan met aanrechtuitloop en aparte menggreep. Het materiaal is geborsteld 
roestvrij staal, dat is afgewerkt in gun metal met de PVD-techniek Koper, Goud, Inox of – gloednieuw – Sturdy Black.

 +  +  K R A N E N  M E T  S T I J L  &  F U N C T I E S  +  + 
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Je kunt niet alleen kiezen uit een grote 
verscheidenheid aan vormen en ontwer-
pen – intrekbaar of kantelbaar bij een 
openslaand raam, hoog boven de spoelbak 
uittorenend, een trendy, hoekige industrië-
le look of elegante rondingen – maar ook 
voor verschillende soorten waterstralen 
zoals een krachtige handdouche of een 
zachte, haast spatvrije laminaire straal. 
Verschillende kleuren en oppervlakken 
zorgen voor visuele accenten: trendy en 
hedendaags of juist klassiek en tijdloos. Of 
je nu kiest voor mat zwart, glanzend goud 
of een warme satijnen koper- of goudtint 
– de combinatie met de spoelbak bepaalt 
het effect.

DE NIEUWE OPPERVLAKKEN
Bij de spoelbakken is de verscheidenheid 
aan vormen, maten en kleuren minstens 
zo groot. Nieuw zijn de vrijwel onzichtba-
re spoelbakken of modellen met een 
geringe inbouwdikte. Keukens worden 
letterlijk op maat gemaakt – net als 
werkbladen, die tot op de millimeter 
nauwkeurig vervaardigd worden. De 
laatste technische ontwikkeling betreft 
coatings die zorgen voor een krasbesten-
dig en onderhoudsvriendelijk oppervlak 
met een antibacteriële werking. Het 
thema hygiëne zie je ook terug in de 
afvalsystemen: naast de aansluitingen 
voor de watervoorziening bevat de 
onderkast dan ook een afvalsysteem en 
opslagruimte. >>

1 Roestvrij staal is hittebestendig, gemakkelijk te reinigen en heeft een 
lange levensduur. Voor een levendige look worden de 4 mm dikke 
massieve keukenbladen van de Inox-serie warm gewalst en gekleurd 
volgens het speciale Col-Nox-procédé.  2 Bij Evora Quartzite is elk 
werkblad uniek met zijn eigen natuurlijke korrel en kleurschakering. 
„Pardonia“ kenmerkt zich door afwisselend fijne en grove korrels in 
aardetinten.  3 Een houten keukenblad zoals „Solid Wood“ brengt sfeer 
in de keuken en is met elk ander materiaal te combineren.  4 De 
wandafwerking van AluSplash (hier: „Iceberg White“) is dé oplossing 
tegen spatten. En dat zonder voegen. Het materiaal is hittebestendig en 
daarom ideaal voor gebruik achter de kookplaat. Alle modellen van 
Dekker.
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De alles in een kranen van Selsiuz zijn 

er in verschillende mooie stijlen.

Ontdek die van jou op selsiuz.com

SELSIUZ 
PAST
BIJ
MIJ

GUN METALGOLDINOX

COPPER

100ºC 4ºC BRUISENDWARM
&KOUD
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www.dekkerzevenhuizen.nlAlle keukenbladen worden precies op maat gemaakt in de fabrieken van Dekker Zevenhuizen.

Verrassend veel materialen ...KEUKENBLADEN

Fenix
Fenix® heeft een extreem mat opper-
vlak en voelt z� dezacht aan. Dankz�  
de onderscheidende nanotechcoating 
bl� ven er geen vingerafdrukken achter 
op het bladoppervlak. Het compact-
laminaat is zeer goed bestand tegen 
stoten en chippen. Fenix is ook ideaal
te combineren met het duurzame basis-
materiaal Greengridz®.

Graniet
Evora® Granite (graniet) is puur natuur. 
Precies zoals het steen wordt gedolven, 
wordt het ook gebruikt voor het blad. 
Er z� n steeds andere patronen te ont-
dekken en z� n tint past zich iedere keer 
aan de lichtval en de inrichting van de 
keuken aan. Ieder granieten keukenblad 
is uniek, maar het vraagt wel iets meer 
onderhoud.

Composietsteen
Evora® Quartz (composietsteen) bestaat 
voor het grootste deel uit kwartsmine-
ralen. De eigenschappen ten opzichte 
van natuursteen z� n verbeterd, het is 
minder poreus en zuurgevoelig. Er z� n 
veel kleuren en structuren mogel� k, van 
Belgisch hardsteen tot marmerdessins.
Een praktisch blad met een lange levens-
duur.

TopCore
De kern van TopCore® is 1 cm dik
compactlaminaat. Het blad is goed 
bestand tegen stoten en chippen.
De onderscheidende toplaag kent vele
prachtige prints. Vanwege de geavan-
ceerde V-groovetechniek loopt de 
textuur van het blad door in de rand, 
die tot wel 10 cm hoog kan z� n.

DecorTop
DecorTop® is een mooi, gebruiksvrien-
del� k materiaal met een voelbare diepe, 
grove structuur. Het blad is verkr� gbaar 
in exclusieve dessins van beton tot 
leisteen en van warmhout tot verroest 
staal. DecorTop is ideaal te combineren
met het duurzame basismateriaal 
Greengridz®. 

TopLaminate
TopLaminate® is het meest verkochte 
blad. Het is praktisch en veelz� dig, 
want er z� n oneindig veel mogel� kheden
qua kleur en decor. Het is onderhouds-
vriendel� k en chipvast (de rand kan 
tegen een stootje). TopLaminate is 
ideaal te combineren met het duurzame 
basismateriaal Greengridz®. 

tt cc s i f kkTopLaminate
Riverstone

DecorTop 
Starship

TopCore
Vir tuous

Evora Quar tz
Easy Gems

Evora Granite
Black Label

Fenix
Angola

Glass
(Thermisch) gehard glas is vele malen 
sterker dan gewoon glas. Er worden 
twee soorten glas gebruikt: het stan-
daard groene glas en extra helder glas, 
wat aan de bovenz� de geëtst wordt, 
waardoor het een matte uitstraling 
heeft (‘frosted’). De kleur wordt op
de onderkant van het blad toegepast.

Corian
Corian® is een massief en homogeen
materiaal dat volledig op maat gemaakt
kan worden, en het kan in elke gewenste
vorm gebogen worden. Het blad is 
nagenoeg ondoordringbaar, en kleine 
krassen z� n eenvoudig te herstellen. 
Het materiaal is in vele kleuren verkr� g-
baar, waaronder een groot aantal 
wittinten. 

Inox
Roestvr�  staal (rvs) is watervast, hygië-
nisch en geschikt voor veel toepassingen.
Dit wordt warmgewalst waardoor het 
een mooie natuurl� ke uitstraling kr� gt. 
Het oppervlak is matter en de structuur 
is uniek. Er z� n 4 mm massieve bladen 
verkr� gbaar, ook in de grovere structuur
K320 of in glad rvs of richtingloos 
geborsteld.

Dekton
Dekton is hittebestendig, sl� tvast, vlek-
vr�  en onderhoudsarm! De uitstraling is 
exclusief, dankz�  de heel eigen kleuren 
en afwerkingen. Het materiaal is onder 
hoge druk geperst, waardoor dit stenen 
blad deze uitzonderl� ke eigenschappen 
heeft maar in verhouding met andere 
bladen van steen is het gevoeliger voor 
stootschade. 

Solid Wood 
Hout heeft een warme uitstraling en 
is verkr� gbaar in tal van soorten en 
tinten. Het blad bestaat uit lamellen 
die worden verbonden en vervolgens 
onder hoge druk in elkaar geperst en 
watervast verl� md worden. De houten 
keukenbladen z� n van 30 of 40 mm 
massief hout en afgewerkt met olie.

Keramiek
Evora® Ceramics (keramiek) biedt veel 
keuze in kleur en heeft rustige tinten 
maar ook uitgesproken marmerprints. 
Deze bladen worden onder hoge druk 
en temperatuur geprint en geperst. 
Hierdoor is het materiaal uiterst krasvast 
en hittebestendig, maar wel wat minder 
chipvast: let dus op b�  stoten op de 
rand.

e v d r b lEvora Ceramics
Calacatta Green

Solid Wood
Iroko

Dekton
Kreta

Inox
warm gewalst

Corian
Lava Rock

Glass
Mink
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3

1 Bij de vaatwassers uit de 200- en 400-serie van Gaggenau kun je dankzij Home Connect-integratie de instellingen wijzigen, zelfs terwijl het 
programma loopt.  2+3 Black inox is een van de drie nieuwe kleuren van de onderbouwvaatwassers van Bosch. Het geïntegreerde bedie-
ningspaneel in de bovenrand van de deur beschikt over een leddisplay en Touch-Control-toetsen. De nieuwe designvariant is bovendien 
verkrijgbaar in wit en roestvrij staal.

ENERGIEZUINIGE
VAATWASSERS
Volledig geïntegreerde vaatwassers  
zijn momenteel bijzonder in trek.  
Daarbij zit het bedieningspaneel 
geïntegreerd in de bovenrand van 
de deur. Semi-geïntegreerde en 
onderbouwmodellen zijn uiteraard 
ook nog steeds verkrijgbaar. Ook 
deze vaatwassers bieden veel 
functies die het gebruiksgemak 
vergroten. De verschillende 
reinigingsprogramma's worden 
ondersteund met extra opties, 
meestal op het gebied van snelheid 
of vermogen. Sommige apparaten 
zijn uitgerust met speciale zones 
voor extra grondige reiniging en 
extra sproeiers. Dit maakt het 
gemakkelijker om ingedroogde 
etensresten te verwijderen. Ledver-
lichte toetsen of een memory-func-
tie voor je favoriete programma 
horen erbij, evenals connectiviteit 
en een app die je vertelt wanneer je 
zout of glansspoelmiddel moet 
bijvullen. Ook de indeling is verder 
geoptimaliseerd. Denk daarbij aan 
verstelbare korven, variabele 
bestekladen of schuifelementen. Zo 
kun jij je vaatwasser efficiënt vullen 
en lever je een positieve bijdrage 
aan het milieu. 

1
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WAARDEVOLLE HULPBRON:
TIPS OM WATER TE BESPAREN

1 Efficiënt Met een moderne vaatwasser 
gebruik je minder water dan wanneer je 
dezelfde hoeveelheid vaat met de hand 
afwast. Dit geldt echter alleen als je 
vaatwasser echt vol en goed gevuld is. 
2 Voorspoelen Verwijder etensresten. 
Licht voorspoelen is alleen nodig bij sterk 
vervuilde vaat. 
3 Inweken Laat vaatwerk met opgedroog-
de etensresten weken in een beetje water. 
Zet het vervolgens in de vaatwasser. 
4 Deur dicht Zo voorkom je dat etensres-
ten te veel indrogen. Wacht dus niet te 
lang met afwassen na het afruimen.

4 De vaatwassers uit de  iQ700-serie van Siemens zijn voorzien van een vaatwaspro-
gramma dat reageert op feedback van de gebruiker. Met het Speed-programma gaat 
het wassen en drogen van de vaat tot wel drie keer zo snel.  5 Met de Miele G 5260 
SCVi Active Plus-vaatwasser wordt zelfs plastic vaat volledig droog dankzij de 
automatisch openende deur.  6+7 Neff kiest voor een slimme strategie met flexibele 
korven en zachte siliconenelementen. Die zorgen voor een optimale bescherming en 
ideale plaatsing van je vaat en glaswerk tijdens het drogen.  8 Vaatwassers van AEG 
met de Quick Select-functie bedien je ook onderweg met de bijbehorende app. Die 
bevat bovendien de onderhouds- en reinigingsvoorschriften.

4

5

6

7

8

 +  +  +  +  V A A T W A S S E R S  +  +  +  + 

NL_K_040_048_MHK_Armaturen_Geschirrspueler.indd   47NL_K_040_048_MHK_Armaturen_Geschirrspueler.indd   47 14.12.22   13:1814.12.22   13:18



48

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

1

2

 +  +  +  +  V A A T W A S S E R S  +  +  +  + 

NL_K_040_048_MHK_Armaturen_Geschirrspueler.indd   48NL_K_040_048_MHK_Armaturen_Geschirrspueler.indd   48 14.12.22   13:1814.12.22   13:18



49

Fo
to

s:
 iS

to
ck

 / 
Ra

kd
ee

, v
-g

ra
ph

ix
, P

R

1+2 Met superkrachtige wasprestaties, turbodroogprestaties en tal van (slimme) functies verwijderen de nieuwste Pelgrim-vaatwassers zelfs de 
hardnekkigste vlekken. Met de nieuwe FanDry-technologie met ventilator is de vaat elke keer weer perfect droog. Dankzij het AutoDose-sys-
teem doseert de vaatwasser altijd de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel, afhankelijk van het programma en de hoeveelheid vaat. Sommige 
modellen hebben een aparte besteklade die flexibel in- of uitgeschoven kan worden. 3-5 De ATAG Premium Green-lijn is ontworpen om 
jarenlang een schone vaat te bieden en tegelijkertijd energie, water en wasmiddel te besparen. Verbazingwekkend ruim, met de hoogste 
laadhoogte ter wereld. En fluisterstil als een koelkast. Je merkt nauwelijks dat hij aan het werk is. Met push-to-open is het model voor het 
design van de keuken. En de praktische en stijlvolle ledbinnenverlichting gaat aan als de deur wordt geopend en verlicht zo de hele machine. 
De FlexiRacks zijn eenvoudig aan te passen aan de belasting. Pannen, glazen, bakplaten of ander groot keukengerei: alles past.  6 Zelfs bij 
volle belading wast deze vaatwasser uit de serie OrbitClean van Zanussi grondig schoon. De sproeiarm zorgt ervoor dat het water in elke hoek 
komt. Geen schoteltje, glas of bord wordt overgeslagen.
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„Natuurlijk aan 
  het kookeiland!“

„Is het de 
  kookplaat?“

De ervaren keukenspecialist weet: het plannen van een nieuwe keuken is een 
hoogst individuele zaak, net als het leven zelf. Juist daarom hanteren we eerst 
een checklist voor al je wensen. Vervolgens ga je samen met je vakkundige 
keukenprofessional ter plekke jouw droomkeuken vormgeven.

Hoe herken je de 
perfecte keuken?
H E E L  S I M P E L :  A A N  D E  P E R F E C T E  M A T C H  M E T  D E  G E B R U I K E R S  
E N  H U N  D A G E L I J K S  L E V E N .

50

Modern en extravagant: donkere keukenfronten in combinatie met trendy gouden accenten.

„Of toch  
  de kraan?“
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VERSCHIL MOET ER ZIJN
Hoe saai zou het zijn als iedereen 
dezelfde smaak had? Wat zou het 
leven daar eentonig van worden. 
Er bestaat dan ook geen eenduidig 
antwoord op de vraag hoe je de per- 
fecte keuken herkent. Iedereen is 
immers anders en dat geldt ook 
voor persoonlijke kook- en eetge-
woonten – gelukkig maar!  Wat je 
voorkeuren in de keuken ook zijn: 
je mag ze op je eigen manier uiten. 

De een legt misschien meer nadruk op energiezuinige appara-
tuur en moderne hightech-functies. De ander houdt van slim- 
me opbergmogelijkheden en decoratieve inbouwelementen. 
Maar hoe onze kookbeleving er ook uit ziet, het doel is voor 
iedereen hetzelfde: een knusse plek realiseren waar iedereen 
zich goed voelt.

PRAKTISCHE PLANNINGSHULP
Wat op het eerste gezicht erg ingewikkeld klinkt en uit onein-
dig veel mogelijkheden lijkt te bestaan, is in de praktijk vaak 
kinderspel. Zo kun je via de handige checklist (op pag. 30) al 
vooraf bepalen welke vorm of functie je nieuwe keuken moet 
krijgen en welke apparatuur je nodig hebt. Ook de websites van 
onze keukenprofessionals zijn een bron van inspiratie en waar- 
devolle tips. Vooral vroeg in het ontwerpproces komt deze on- 
dersteuning perfect van pas – en dat alles lekker thuis op de 
bank!

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN DOOR PROFESSIONALS
Onze ervaren keukenspecialisten weten precies waar het om 
draait bij het samenstellen van jouw droomkeuken. Ze nemen 
ruim de tijd voor een adviesgesprek ter plaatse om jouw wen- 
sen en eisen in kaart te brengen. Hierbij komt een ingevulde 
checklist goed van pas. Aan de hand hiervan kunnen wij jouw 
favoriete look, kleuren en materialen bepalen en deze met 
behulp van de nieuwste planningssoftware en realistische 3D- 
presentatietechnologie visualiseren. Iedere keuken wordt door 
ons ingemeten en we coördineren alle werkzaamheden. En heb 
je vragen over financieringsmogelijkheden? Wij beantwoorden 
ze graag uitvoerig en komen met een passend voorstel. Leve-
ring volgens schema en professionele montage maken onze 
360-gradenservice compleet. Hieruit blijkt duidelijk hoeveel 
belang onze adviseurs hechten aan een gezamenlijk en hoogst 
persoonlijk planningsproces. „Met een sterk team kan elk vi- 
sioen werkelijkheid worden“, zo sprak de beroemde Ameri-
kaanse ontwerper van video games John Carmack ooit. En 
datzelfde geldt natuurlijk voor de perfecte keuken.

„De checklist  
is echt fantastisch!  
Ik had alles wat ik 
belangrijk vond al 
op een rijtje gezet 
en kwam perfect 
voorbereid op mijn 
afspraak in de 
keukenstudio.“
Anika Brouwer, Den Haag

„Het persoonlijke
adviesgesprek 
heeft ons geholpen 
om onze ideeën 
naar de praktijk te 
vertalen. Daardoor 
hebben we uitein-
delijk precies ge-
kregen wat we 
nodig hebben.“
Ruben Janssen, Utrecht

>>

De kortste weg naar jouw droomkeuken is een persoonlijk 
adviesgesprek bij een van onze keukenspecialisten in de buurt. 

51
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Wat is de perfecte keuken voor jou?

Goed gepland: 
ruimte voor 
koken, ruimte 
voor leven.

„ Energiezuinige 
apparatuur draagt 
bij aan een duur-
zame leefstijl.“

Hier ben ik een milieu-activist!

„ Mijn feestjes  
vier ik natuurlijk 
in de keuken!“
Hier ben ik de party king!

„ Vaarwel wanorde. 
Nu heeft alles een 
vaste plek.“

Hier ben ik een organisatiewonder!

„ Koken is echt 
supersimpel!“

Hier ben ik een profkok!
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Ook van belang voor de perfecte keuken: de juiste
hoogte van de inbouwoven (hier: de Mooi Samen-lijn
van Pelgrim in matzwart).
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Koken staat voor levensvreugde en creativiteit. Ontspannen koken 
doe je met moderne geïntegreerde afzuigunits, snelle inductieplaten 
en praktische accessoires. Zo wordt alles een culinair uitstapje – van 
grillen tot geurig wokken. 

DAAR ZIT GEEN 
LUCHTJE AAN
M O D E R N E  K O O K P L A T E N  E N  H U N  O N D E R H U I D S E  T E C H N I E K 

C ulinair genieten voorop én energie en 
hulpbronnen sparen? Dat sluit elkaar niet uit 
bij het gebruik van moderne techniek. 

Integendeel: de laatste ontwikkelingen op het gebied 
van kookplaten zorgen juist voor veel extra milieu-
vriendelijke functies. Zo wordt het bereiden van je 
lievelingsgerecht, lunch of etentje nog leuker.

NU OOK: DOWNDRAFT-AFZUIGUNITS
Kookluchtjes daar afzuigen waar ze ontstaan – de 
techniek hiervoor is steeds beter geworden, dankzij 
nieuwe filters die nog effectiever en makkelijker te 
reinigen zijn en een verbeterde techniek met stillere 
ventilatormotoren en aerodynamische luchtgelei-
ding. Hierdoor worden kookluchtjes nog energiezui-
niger en krachtiger afgevoerd. Daarnaast is de 
inbouwdiepte ook meteen maar gereduceerd en zijn 
ze uiteraard in verschillende inbouwbreedtes 
beschikbaar. Ook het ontwerp is verbeterd. Niet 
alleen qua uiterlijk, maar ook wat betreft reiniging 
en gebruiksgemak. En last but not least scoren de 
downdraft-kookplaten met typische inductiefuncties 
als flexibele en koppelbare kookzones. 

1 De kookplaat met afzuiging: de ATAG 
Hood-in-Hob is een inductiekookplaat waarbij 
de afzuiging in de kookplaat is weggewerkt. 
Hierdoor ontstaat er veel extra ruimte en 
wordt de keuken een plek waar niet alleen 
gekookt, maar ook geleefd wordt.  2 Ook 
Bosch gooit hoge ogen met zijn intuïtieve 
touch-technologie voor kookplaat en 
afzuigkap en de verbeterde kookprestaties 
dankzij de PowerBoost-functie.

>>

2
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Ruimte nodig
Plaats een down-
draft-unit niet 
onder een boven-
kast. De damp kan 
het kastmateriaal 
beschadigen.

Hoogwaardige apparatuur (hier: 
van ATAG) zorgt ervoor dat het 
ons aan niets ontbreekt en maakt 
de chef in ons wakker.
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1 Miele biedt bij zijn kookplaten met PowerFlex en full-surface inductie een grillplaat als accessoire.  2 De InductionAir Plus-inductiekookplaat 
met krachtige afzuigunit van Siemens.  3 Bij de FlexiBridge XT van AEG ligt het filter verzonken en kunnen pannen eroverheen schuiven.   
4 Pelgrim-inductiekookplaten met geïntegreerde afzuigunits hebben een groot kookoppervlak, waardoor er voldoende ruimte is voor grote 
pannen en FlexZones. De slider bestaat uit witte leds en wordt pas zichtbaar als je begint met koken.  5 Deze 90 cm brede kookplaat van 
Gaggenau is randloos uitgevoerd en wordt verzonken ingebouwd.

1

3

2
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Ruime keus bij het snijden  
Het praktische en multifunctionele 
11-delige messenblok  „Legacy“ – even-
eens uit de Leo-serie van Berghoff, 199 
euro – bevat hoogwaardige roestvrijsta-
len messen, bijpassende snijplanken en 
zelfs een ingebouwde messenslijper. 

Dat is nog eens tijdloos tafelen!  
Met dit prachtige én praktische 
slabestek van ahornhout van 
Berghoff ziet het goede leven er nog 
beter uit (uit de serie Leo, 2 stuks, ca. 
18 euro – ook verkrijgbaar in andere 
modellen, bijv. in vaatwasmachinebe-
stendig siliconenmateriaal).

Ingrediënten voor 4 personen 
Voor de zoetzure rode bietjes • 200 gr. 
gekookte rode bietjes • 100 gr. suiker  
• 150 ml azijn • 60 ml water 
Voor de quinoa • 300 gr. quinoa • ongeveer 
2 kopjes water • een scheutje olijfolie 
Voor de dressing • 400 ml yoghurt • 100 ml 
mayonaise • een handje gehakte dille • 1 tl 
roze peperkorrels • een kneepje vers 
citroensap • zout • peper 
Voor de topping • 60 gr. hazelnoten • 200 
gr. verse geitenkaas • 4 vijgen • een handje 
verse bladspinazie per portie  
Overige benodigdheden • slabak

Bereidingswijze 
Schil de bieten en snijd ze in dunne stukjes.  
• Doe de suiker, de azijn en het water in een 
steelpan, meng, roer en breng kort aan de 

kook. • Zet het vuur uit en leg de stukjes biet 
in het hete vocht. Laat afkoelen. • Meet de 
juiste hoeveelheid quinoa af en doe deze in 
een pan. Vervolgens twee keer zoveel water 
als quinoa toevoegen (ongeveer 2 kopjes), 
zouten en afdekken. • Laat 5 minuten 
opzwellen. Roer dan kort en voeg een scheutje 
olijfolie toe. • Meng de yoghurt en de 
mayonaise voor de dilledressing. Doe het 
citroensap en de gehakte dille in een kom.  
• Breng op smaak met zout en peper. • Meng 
de roze peperkorrels door de dressing. 
Verkruimel voor de topping de hazelnoten, 
rooster ze kort op een bakplaat onder de grill 
en laat ze iets afkoelen. • Snijd de vijgen in 
vieren en verkruimel de geitenkaas. • Doe 
eerst de verse spinazie in de slabak  • Voeg 
vervolgens alle andere ingrediënten toe en 
garneer met de dilledressing en de topping.

GEITENKAAS MET ZOETZURE RODE BIETJES,
VIJGEN, QUINOA & DILLEDRESSING
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DE NIEUWE GENERATIE IN INDUCTIE
Meer flexibiliteit, betere prestaties: dat vat de ontwikkeling van moderne 
kookplaten goed samen – en het zijn tegenwoordig allemaal inductiepla-
ten. Een inductiekookplaat biedt vele voordelen: het koken gaat snel, is 
energiezuinig en alleen de pan wordt nog heet. Je kunt je dus niet 
branden aan de kookplaat zelf en het keramische oppervlak is gemakkelijk 
schoon te houden. De moderne inductiekookplaat heeft een touchscreen 
met intuïtieve bediening waarop elke pan individueel zichtbaar en 
regelbaar is – of het nu gaat om een losse pan of een gekoppelde kookzo-
ne voor grote braadpannen of andere accessoires. Sommige apparaten 
bieden automatische kookstanden, waarbij het apparaat het vermogen 
aanpast aan de gewenste functie – van voorzichtig opwarmen zonder 
aanbranden of langzaam laten inkoken van sauzen tot het voorkomen 
van overkoken bij kookprocessen die meer vermogen vragen. >>

ENERGIE BESPAREN

1 Kies de juiste pangrootte Kies bij 
elk gerecht voor de kleinst mogelijke 
pan. Dat scheelt tijd en energie. 
Kleinere pannen worden namelijk 
sneller warm. 
2 Gebruik een deksel dat past Een 
pandeksel dat goed aansluit bespaart 
tot wel 65 procent energie. Zonder 
deksel ontsnapt immers een groot deel 
van de warmte. 
3 Gebruik minder water Gebruik bij 
het koken van bijvoorbeeld pasta of 
aardappels niet meer water dan strikt 
noodzakelijk. Ook een stoommandje 
kan voor grote besparing van water en 
energie zorgen.
4 Laat je voedsel ontdooien Laat je 
voedsel of levensmiddelen ruim voor 
het verwarmen of bereiden ontdooien. 
Ook dat spaart energie.
5 Verwerk restjes en kook vooruit 
Dit zogenaamde kettingkoken kost 
minder energie tijdens het koken zelf 
en scheelt ritjes naar de supermarkt. 
Gebruik de gekookte aardappels van 
vandaag morgen eens voor puree of 
gratin, of bak ze op in de pan.  
6 Verwarm slim Gebruik de magne-
tron om gerechten op te warmen. Een 
magnetron verbruikt minder energie 
dan een oven en je hebt er minder 
keukengerei bij nodig, dus minder 
afwaswater.
7 Snijd je voedsel in kleine stukjes 
Kleinere stukken garen sneller. 
Afhankelijk van het gerecht dat je 
maakt, kun je bepaalde ingrediënten 
– zoals groenten – kleinsnijden en zo 
energie besparen
8 Bereid alles goed voor Het 
mise-en-place-systeem (Frans voor 
klaarzetten) uit de professionele 
keuken werkt thuis ook goed om 
minder energie te verbruiken.  
Als je alles al hebt gesneden en 
voorbereid, loop je minder risico dat je 
het koken moet onderbreken en zo 
kostbare energie verspilt.

1+2 Koken als een sterrenchef – met Celsius°Cookin™ 
temperatuurgecontroleerd koken van ATAG. Direct op de 
kookplaat de gewenste temperatuur instellen? Ook dat is 
hier geen probleem!  3 De afzuigunits en kookplaten met 
cookConnect van Siemens stemmen hun vermogen direct 
op elkaar af. 

1

3

2
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www.abbiamokeukens.nl

Abbiamo biedt met IK, WIJ en SAMEN een keukenconcept dat 

inspeelt op de behoeftes en levensfase van de consument.  

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 drem-

pel van een keukenspeciaalzaak erg hoog. Het Abbiamo concept 

verlaagt deze drempel en laat zien dat er wel degelijk betaalbare 

kwaliteit, met een vleugje design verkrijgbaar is bij keuken- 

speciaalzaken!

Kijk voor alle dealers van Abbiamo op 

www.abbiamokeukens.nl

ABBIAMO, 
DE KEUKEN DIE 
PAST BIJ JE 
LEVENSFASE
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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DE PERFECT  
GEZOUTEN BIEFSTUK

Verschillende methoden
Het correct zouten van een goed stuk vlees leidt 
altijd tot heftige discussies. Mensen vergeten 
vaak dat er meerdere mogelijkheden zijn die 
allemaal logisch zijn en leiden tot het doel: 
genieten van een perfect gezouten biefstuk. Een 
biefstuk kun je op drie momenten zouten: 
minstens een uur voor het bakken, vlak voor het 
bakken of onmiddellijk na het bakken. 

De voor- en nadelen van elke variant 
Zouten zorgt ervoor dat vlees bij verhitting 
minder vocht verliest. Je ervaart dit als je het zout 
de tijd geeft om zijn chemische reactie in het 
vlees te voltooien. Vlees dat langer van tevoren 
gezouten is, houdt zijn vocht beter vast bij 
verhitting. Daardoor wordt het minder snel 
overgaar en droogt het minder uit. Je kunt 
biefstuk zelfs al 24 uur voor het bakken zouten. 
Zout jij je biefstuk altijd vlak voor het braden? 
Verwijder dan eerst het ontsnapte vocht. Zo 
wordt je biefstuk mooi bruin. 

De ongezouten conclusie
Wie zijn biefstuk niet ruim van tevoren kan of wil 
zouten, kan dat ook direct voor of na het bakken 
doen. Inmiddels zijn velen het erover eens dat 
minstens een uur voor het braden het beste 
moment is. Het alom gevreesde vochtverlies is 
namelijk grotendeels slechts tijdelijk. Het blijft 
natuurlijk de moeite waard om alle methoden zelf 
eens rechtstreeks te vergelijken.
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1 Het afzuigsysteem van Novy werkt met de InTouch-functie 
via het handige bedieningspaneel. De ingebouwde afzuiging kan  
op een aantal manieren worden geïnstalleerd voor een strakke 
uitstraling.  2 Pelgrim heeft nieuwe pannen in het assortiment 
die super gebruiksvriendelijk en ook nog eens energiezuinig zijn.  
3 Neff vertrouwt voor zijn FlexInduction-kookplaat op de bewezen 
TwistPad-bediening. Via de afneembare, magnetische bedienings-
knop kunnen alle kookzones met één vinger worden geactiveerd  
en ingesteld – inclusief de boosterstand voor extra warmte.

1

2

Even afkoelen 
Restjes invriezen 
of bewaren? Laat 
ze dan eerst goed 
afkoelen voordat 
je ze in de koel-
kast of vriezer zet.

3

NL_K_054_063_MHK_Kochfelder.indd   61NL_K_054_063_MHK_Kochfelder.indd   61 14.12.22   11:5214.12.22   11:52



62

Fo
to

‘s
: A

do
be

 S
to

ck
 / 

Ig
or

 N
or

m
an

n,
 iS

to
ck

 / 
ke

ne
x,

 P
R

MEER EXTRAVAGANT GENOT
Moderne inductiekookplaten bieden ook mogelijkheden 
voor allerlei extra toepassingen – bijvoorbeeld verschillende 
manieren van grillen: van een cult-item als de mediterrane 
plancha tot de Japanse teppanyaki of de geribbelde grillplaat 
voor het vers-van-de-barbecue-effect bij vlees en groente – de 
fabrikanten hebben hun creativiteit de vrije loop gelaten. 
Zelfs koken op een zoutblok behoort tot de opties. Een 
gezonde en natuurlijke manier om vis, vlees of groenten te 
bereiden en tegelijkertijd te kruiden. En een echte blikvanger 
bij het opdienen, want je kunt de grillplaat of het zoutblok 
gewoon op tafel zetten en iedereen kan zelf pakken wat hij 
wil. Er is een grote keuze aan (bijvoorbeeld gietijzeren) 
inductiegeschikte pannen – van braadpan tot wok – waarmee 
je het hele jaar door moeiteloos binnen kunt grillen.

Energie- 
zuinigheid
Let bij aankoop 
niet alleen op de 
energieklasse. 
Kies ook een for- 
maat dat bij je 
gebruik past.

Deze gietijzeren 
plancha van AEG 
blijft lekker lang 
warm. Ideaal om 
het eten nog een 
poosje warm te 
houden na het 
opdienen. 

1 Ook in huis profiteren van grillsmaak en gebruiksgemak? Geen punt dankzij de anti-aanbaklaag op deze Bosch-bakplaat.  2 Miele heeft  
de roestvrijstalen teppanyakiplaat voor zijn PowerFlex en full-surface inductiekookplaten voorzien van silliconenvoetjes voor extra stabiliteit.   
3 Flexibel te configureren: bij Gaggenau kun je zelf verschillende kookvelden en downdrafts combineren.

1

2 3
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Ingrediënten voor 4 personen  
Voor de runderreepjes • 4 doorregen lende-
biefstukken van ongeveer 180-200 gr. elk  
• arachideolie om te bakken • korianderzaad-
jes uit de molen • zwarte peper uit de molen 
• kruidenzout 
Voor de groentensalade • 2 rode uien 
• 1 grote wortel • 1 kleine courgette  
• 1 rode peper • 1 kleine aubergine 
Voor de vinaigrette • 8 el zonnebloemolie  
• 4 el witte wijnazijn • 4 el sojasaus  
• 1 fijngehakte sjalot • 2 tl suiker • ca. 1 tl 
zout  • ½ tl pul biber (chilivlokken van de 
oosterse kruidenier) • 2 el gehakte, gezouten 
pinda's 
Daarnaast • 4 kant-en-klare dunne 
flatbreads • 1-2 limoenen (sap) • eventueel 
bladpeterselie, chilivlokken en pinda's ter 
decoratie.

Bereidingswijze 
Laat de lendebiefstukken een uur rusten op 
kamertemperatuur. • Pel de uien en snijd ze 
fijn in halve ringen. • Schil de wortel en snijd 
deze in repen van 1 mm breed. • Was de 

courgette, paprika en aubergine en snijd ze in 
hapklare stukken. • Meng voor de dressing 
alle ingrediënten tot een smeuïge vinaigrette. 
• Leg de flatbreads op een bakplaat  
en verwarm ongeveer 10 minuten op 160 °C. 
• Verwarm de teppanyaki en de grillplaat 
voor op de inductiekookplaat (stand 7).  
• Bestrijk de bakplaat met arachideolie. Bak 
de biefstukken ongeveer 3 minuten per kant 
op de grillplaat, onder regelmatig keren.  
• Breng het vlees op smaak met gemalen 
koriander, peper en kruidenzout en leg het in 
een lege pan met deksel. Laat het 5 minuten 
rusten. • Bak de uien en groenten ongeveer 3 
minuten op de teppanyaki en breng het 
mengsel op smaak met peper en kruidenzout. 
• Laat het geheel rusten op de uitgeschakel-
de kookplaat. • Snijd het vlees in repen van 
ca. 1 cm breed. • Beleg het flatbread met het 
groenten- en uimengsel en leg de vleesreep-
jes erbovenop. • Besprenkel met de pindavi-
naigrette en een klein kneepje limoensap. 

TIP  Serveer met verse peterselieblaadjes, 
chilivlokken en grof gehakte pinda's.

FLATBREAD MET GEBAKKEN RUNDERREEPJES EN LAUWE 
GROENTENSALADE

Ingrediënten voor 4 porties 
• 4 kant-en-klare tarweflatbreads 
(tortilla's) 
Voor de vulling • 1 avocado • 2 el 
crème fraîche • limoensap • zout • peper  
• 4 eieren • 1 el olie • naar believen: 
champignons, chilipeper, tomaten, 
paprika, cheddar, spinazie en koriander.

Bereidingswijze
Snijd voor de guacamole een avocado 
doormidden, verwijder de pit en schep 
het vruchtvlees met een lepel uit de schil. 
• Plet het met een vork, voeg de crème 
fraîche toe en kruid af met limoensap, 
zout en peper. • De teppanyaki licht 
invetten met olie en voorverwarmen.  
• De eieren breken, kruiden met peper en 
zout, klutsen en bakken in de olie.  
• Verwarm vervolgens ook de tortilla's op 
de teppanyaki (ca. een minuut per kant). 
• Bestrijk elke tortilla met 1-2 el 
guacamole, verdeel het roerei erover en 
vouw de tortilla dicht. Serveer eventueel 
in kleine stukjes.

TIP  Ook heerlijk met: champignons, 
chilipeper, tomaten, paprika, cheddar, 
spinazie en koriander.

Flatbreads komen in vele culturen voor. De overige ingre- 
diënten kun je kort verwarmen op de teppanyakiplaat.  
Leg ze daarna gewoon op of tussen het afgebakken brood.

FLATBREAD VAN DE GRILL
V A N  A S I A  F L A V O U R  T O T  T E X - M E X

BURRITO'S MET EI  
EN GUACAMOLE
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Maak kennis met alle 
handige specificaties

Mooi Samen ovenlijn

Denk groot
Deze 5-serie ovens zijn niet alleen de grootste in de markt, ze 

zitten ook nog eens vol functies voor allerlei manieren van koken. 

Maak de lekkerste aardappels op de AirFry bakplaat met het 

AirBake programma of knapperig brood met AssistSteam.  

Houd ondertussen alles in de gaten via de ConnectLife App. 

Altijd en overal in verbinding met je oven. Van status en 

instellingen tot heerlijke recepten en meldingen.

Dit en veel meer in een oven die ook nog eens een strak design 

heeft en uitblinkt in schoonmaakgemak. Want zeg nu zelf, we 

houden van lekker eten maar het moet ook eenvoudig en snel 

weer schoon kunnen zijn.

 

Verkrijgbaar in zwart glas, matzwart en RVS

Nieuw
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De nieuwe modellen van het huidige seizoen vallen op door 
hun elegante eenvoud. Deze look wordt nog benadrukt 
door greeploze fronten, subtiele kleuren en natuurlijke  
materialen. De accenten in krachtige tinten en de Scandi-
navische herinterpretatie van de klassieke country chic  
maken het ontwerpen van je eigen droomkeuken spannend.

DE KEUKEN-
TRENDS 2023
Z A C H T E  T I N T E N ,  K N A L L E N D E  K L E U R - 
E F F E C T E N  E N  V E E L  N A T U U R L I J K H E I D

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N
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Voor dat ontspannen 
strandgevoel in eigen 
huis hoef je heus niet 
aan zee te wonen: 
subtiele frontkleuren  
in fluweelmat schelp- 
wit zorgen voor medi- 
tatieve rust in deze 
L-vormige keuken.  
Nog een pluspunt:  
veel bergruimte.
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Het ontwerp van deze keuken in de kleurtint Lava softmatt is volledig 
franjeloos en kan ook probleemloos worden doorgetrokken in een open 
leefruimte, zoals hier met een geraffineerd wijnrek.

PUUR NATUUR
Donkere tinten als antraciet, betongrijs of zwart zijn nog 
steeds erg in trek in de keuken. Ze vormen immers ideale 
contrastkleuren bij lichte fronten Vooral zwart ziet er altijd 
zeer elegant uit en komt nog exclusiever over in combinatie 
met trendy metalen accenten. Maar de nieuwe kleurenwe-
reld van 2023 is op veel gebieden ook zeer zacht en ingeto-
gen. De bijzondere maatvoering is bedoeld om de zachte 
nuances te benadrukken. Dat zie je terug in de eenvoudige, 
pure fronten, die vooral bij liefhebbers van modern design 
waardering oogsten. Naast sobere kleuren en heldere 
structuren, komt de nieuwe zakelijkheid tot uiting in de 
keuze van de oppervlakken, die dit jaar nog wel matter 
lijken. Je ziet dan ook vaak termen als „zijdemat“. En één blik 
op deze deels organische vormentaal bevestigt het: puur 
natuur is soms zo gek nog niet. Samen met de overwegend 
geometrische lijnen, zorgen ronde of ovale elementen voor 
spanning. Alle ontwerpen geven de keuken of de kamer hun 
eigen levendigheid. De fronten zijn doorgaans gesloten. 
Positieve bijkomstigheid: het ziet er altijd netjes uit.

69

Geometrische vormen en zachte kleuren: daarvan 

gaan de harten van designliefhebbers sneller kloppen.

Dankzij het gebruik van de NCS- of RAL-kleurenwaaier krijgt 
het keukeneiland precies de gespecificeerde olijfkleur.
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CREATIEF KLEURENSPEL
Doen de eenvoudige kleurwerelden je niet genoeg? Dan kun 
je met losse elementen in felle kleuren alsnog effectief je 
persoonlijke droomkeuken neerzetten. Van helder geel en 
natuurlijke groentinten – nu bijzonder populair – tot elegant 
goud: laat je creativiteit gerust de vrije loop tijdens het 
individuele vormgevingsproces. Beschouw de door jou 
gekozen meubels – zoals het kookeiland, afzonderlijke 
boven-/onderkasten of een rek – daarbij wel als één enkel 
designaccent in de ruimte en voeg er niet te veel andere 
tinten aan toe. Felle kleuren zorgen wel voor vrolijkheid in 
huis, maar het ziet er al snel kitscherig uit als je er te veel 
door elkaar gebruikt. Pas wanneer de rest van de ruimte 
redelijk rustig is vormgegeven, ontstaat er een samenspel 
waardoor het kookgedeelte er stijlvol uitziet. Tip: de professi-
onals in de speciaalzaken voorzien je hierbij graag van 
ondersteuning en advies.

MICROGREENS
Ze zijn het nieuwe superfood dat je het hele jaar 

door thuis kunt kweken: nutriëntenrijke 
microgreens. De zaailingen van kruiden 
groeien binnen enkele dagen uit tot kleine 
plantjes, die je meteen kunt oogsten en vers 
kunt eten. Deze „krachtbron op de venster-

bank“ groeit nu zelfs in je eigen keukenla, ook 
als je de ruimte en de groene vingers mist. 

Hiervoor bestaat een speciale plantenbak met 
geïntegreerde plantverlichting en aangepaste 

ventilatie die de dag- en nachtcyclus regelen – biologische 
zaden inbegrepen.

1 Hier contrasteren de groene en de gele 
wandkast met het warme hout.  2 In deze 
moderne vitrinekast benadrukken subtiele 
lichteffecten de zachte tint.  3 Altijd goed:  
een zwart rek in combinatie met nobel goud.

1 De Gardening-Box wordt met individuele bakjes voor microgreens 
in een lade in het keukenkastje geplaatst.  2 Het alternatief: vrij-  
staande kruidenbakken.1

2

1

2

3

Haal de natuur in je keuken met duurzame 

materialen en originele kleuren
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VEELZIJDIG HOUT
Een echt blijvertje in keukenland is 
hout. In 2023 komt het in nog meer 
verschillende stijlen terug: naast echt 
hout(fineer) in klassieke tinten van 
licht tot donker, krijgt de oppervlakte-
structuur dit jaar nog meer aandacht. 
Vooral het trendy groefdessin met zijn 
fijne lijntjes legt extra nadruk op het 
natuurlijke element binnen de 
keukenarchitectuur. Voor een voorna-
me flair en een uitstekend effect kun je 
kiezen voor een combinatie van licht 
hout met donkere kleuren als zwart of 
antraciet of van bijvoorbeeld noten-
hout met wit of lichtgrijs.

1 De mix van het warme eikenhout en de koele roestvrijstalen grepen maakt het spannend.  2 Het  
lijken wel groentenkistjes van de markt, maar het zijn praktische uittrekelementen met een bodemplaat 
en uitneembare houten kistjes.  3 De geraffineerde gegroefde structuur van de fronten maakt van deze 
keuken echt iets bijzonders.  4 Altijd elegant: donker hout gecombineerd met wit.

SCANDI COUNTRY CHIC
Tegenwoordig zijn landelijke keukens niet alleen maar 
rustiek. Cassettefronten in moderne houtlook, gecombineerd 
met natuurlijke kleuren zoals rustig rietgroen, ijzig blauw of 
grijs en lichte beige- en crèmetinten, geven het kookgedeelte 
dat trendy hygge-gevoel. Bovendien komt de Scandinavische 
keukenlook pas echt tot leven bij verschillende lichtbronnen: 
ze straalt met kleine lichtpunten boven de werkplek, warm 
verlichte vitrines en een of meer grote hanglampen boven 
het kookeiland of de eettafel. Werkbladen van hout of steen 
benadrukken de prettige sfeer van de moderne landhuisstijl.

1

2 3

4        

Weg met dat stoffige imago: de moderne Scandi-chic elementen 
zorgen voor een frisse wind door de traditionele landelijke keuken.
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Een roosje van avocado en een ontbijtbowl van 
bevroren bessen. Dat smaakt niet alleen heer-
lijk, het ziet er ook nog eens geweldig uit! Geen 
wonder dat foodies ze maar wat graag fotogra- 
feren en op hun socials plaatsen. 

SNACK UP 
YOUR LIFE!

G E Z O N D E  R E C E P T I D E E Ë N  O P  I N S T A G R A M

Food Fact
Avocadobomen 
behoren tot de 
familie der lau-
rierachtigen. 
Daarom vallen de 
vruchten ervan 
onder de bessen.

Avocadoroosjes zijn  
een absoluut hoog- 
tepunt in je lunch-
bowl  – en vormen 
gecombineerd met 
knapperige groenten  
een gezonde snack.

Een boterham met 
een avocadoroosje  
– een geweldig 
ontbijtidee! Koop liefst 
avocado's van 
biologische oorsprong 
om de natuur te 
ontzien. Daarnaast 
geldt: geniet met mate.

Halveer de avocado, verwijder de pit, 
schil hem en besprenkel het vrucht- 
vlees met citroensap.

Rol de plakjes tenslotte voorzichtig 
met je handen op tot een spiraal. Let 
op: de avocado mag niet overrijp zijn.

Snijd de avocado op een werkblad in 
zeer dunne plakjes en trek deze als 
een waaier uit elkaar.

Het avocadoroosje – 
zo simpel is het:
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FROZEN-BERRY 
SMOOTHIEBOWL 

Ingrediënten voor 1 portie
Voor de bowl • 200 gr. diepvriesbessen naar  

keuze • 1 bevroren banaan • 2 el havervlokken  
• 1 tl lijnzaad (grof) • 1 el acaipoeder  

• 100 ml amandelmelk  
Voor de topping • naar wens noten, zaden,  

kokosrasp, bessen, etc.
Overige benodigdheden • Mixer

Bereidingswijze
Meng alle ingrediënten met de mixer tot er een 

romige massa ontstaat. Versier vervolgens 
met topping(s) naar keuze.
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Moderne afzuigkappen: of je herkent ze niet meer  
als zodanig – omdat ze verdwijnen in plafonds of  

kasten – of het zijn stijlvolle designobjecten geworden. 
Eén ding is zeker: er is voor elk wat wils.

EN NU
KAPPEN!

N I E U W E  O N T W I K K E L I N G E N  B I J  A F Z U I G K A P P E N

Knusse esthetiek
De keuken is meer dan alleen 
een kookplek. Natuurlijk wil je 
in deze ruimte ook genieten 
van het leven. Maar de 
apparaten staan de gezellig-
heid vaak in de weg. Met 
nieuwe concepten als het 
Pureline Frame van Novy 
integreer je de afzuigkap op 
een knusse manier. Je kunt de 
grootte van het rek, de kleur 
en het soort legplanken en het 
aantal geïntegreerde ledspots 
namelijk aanpassen aan jouw 
wensen.
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Individueel maatwerk  
Hoger of lager – dat is hier de vraag. Het antwoord is: een afzuigkap die kan 
worden aangepast aan het kookproces en de lengte van de kok. Dat geeft 
ruimte in én voor je hoofd. De varioLift plafondafzuigkap van Siemens beweegt 
met de afstandsbediening aan vier staalkabels traploos naar elke gewenste 
stand en regelt zelf zijn optimale vermogen. Uitgerust met leds zorgt hij ook 
voor de juiste verlichting.

Haast onzichtbaar  
Heb je een kleine keuken en wil je wél de voordelen van een afzuigkap maar 'm 
niet zien? Dan is een vlakke inbouwkap in een bovenkast een geweldige optie: 
de Miele DAS 4940 afzuigkap is geschikt voor plaatsing in smalle bovenkasten. 
Het transparante glazen paneel maakt de kap bijna onzichtbaar, zelfs tijdens het 
gebruik. Het tienlaagse roestvrijstalen vetfilter zorgt voor een hoge vetafscheiding.

Bijzonder stil  
Heb je snel last van het lawaai van een afzuigkap, ga 
dan eens op zoek naar een extra stil model. De 9000 
SilenceTech van AEG zorgt voor een ontspannen 
sfeer én goede afzuigprestaties. In combinatie met 
een geschikte kookplaat neemt deze de besturing 
van de afzuigkap en de verlichting volautomatisch over.

Koken gemakkelijk gemaakt  
Hob2Hood van Zanussi vormt een draadloze 
verbinding tussen kookplaat en afzuigkap. Als je 
gaat koken gaat de afzuigkap automatisch aan en 
past zich vervolgens aan de temperatuur van de 
kookplaat aan. Verhoog je de temperatuur, dan 
wordt de afzuiging ook krachtiger. De ventilatie past 
zich dus aan de temperatuurveranderingen aan door 
vanzelf te versnellen of vertragen.
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Net als de profs
Deze elegante plafondafzuiging van Gaggenau is onopvallend maar zeer effectief en 
past bij de heldere lijnen van het keukenontwerp. Ze is in- en uitschakelbaar via een 
afstandsbediening. De geluidsarme en energiezuinige motor past de afzuigkracht 
automatisch aan het kookproces aan met behulp van een luchtkwaliteitssensor.

Luchtafvoer of recirculatie 
In veel moderne keukens zijn strakke lijnen 
een stijlelement. Die wil je niet laten onder- 
breken door een hangend meubel. De nieuwe 
D95XAM2S0 designkap van Neff is alleen 
zichtbaar wanneer je het elegant ontworpen 
zwarte glazen paneel uitklapt om hem te 
bedienen. Zelfs als het glaspaneel verborgen 
zit, blijft de praktische ledverlichting pro- 
bleemloos bruikbaar. Deze afzuigkap is verkrijg- 
baar als luchtafvoer- of recirculatiemodel.

Matzwart zonder concessies 
Deze matzwarte 90 cm brede glazen eilandafzuigkap van Pelgrim 
heeft een krachtige motor met een afzuigcapaciteit van maar liefst 
470 m³/u op stand 3. Hij is ook gemakkelijk te bedienen met de 
sensortoetsen of de AutoAir-functie op de inductiekookplaat. Een 
bijkomend voordeel van matzwarte apparatuur is dat deze makkelijk 
schoon te houden is. Door de geëmailleerde laag zijn vingerafdrukken 
vrijwel niet zichtbaar.  

Cloud design en Airlogic filters  
ATAG biedt keukenventilatie voor iedere (inbouw)situatie. 
Een stijlvolle huisgenoot met maximale prestaties: het 
klassieke wandmodel. Deze kappen zijn verkrijgbaar in 
verschillende maten, waaronder 60 en 90 cm, zodat ze 
altijd goed passen in je eigen keuken. Welk formaat je ook 
kiest: kookluchtjes worden altijd snel en stil verwijderd.
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1+2 Industrial Chic Ook dit model van Novy past perfect binnen de nieuwe huiselijkheid, die op dit moment zo populair is bij onze 
keukenklanten. Het expressieve industriële ontwerp van de Phantom Frame springt onmiddellijk in het oog en past perfect bij keukens met een 
knusse look. Naast de gebruikelijke krachtige, maar stille afzuigprestaties, valt vooral het uitgekiende verlichtingsconcept op. Hierdoor krijgt 
deze eilandkap zijn imposante uitstraling.  3 Laat het breed hangen Een afzuigkap is zo goed als hij breed is. Het lijkt misschien een grap, 
maar het is een technisch feit: boven een 90 centimeter brede kookplaat moet idealiter een afzuigkap van dezelfde breedte hangen. Bosch 
speelt daarop in met een nieuwe 90 centimeter brede, geïntegreerde designkap, die vlak in een bodemloze bovenkast kan worden ingebouwd. 
Inbouwafzuiging voor bovenkasten is verkrijgbaar in breedten vanaf 52 centimeter.

1 2

3
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Wanneer ervaren keukenontwerpers aan het werk 
zijn, ontstaan echte droomkeukens op maat. We  
hebben individuele projecten van onze klanten in  
heel Nederland bekeken en zijn enthousiast over  
de perfecte en zeer persoonlijke resultaten. In dit  
artikel geven wij een inkijkje in ons portfolio.

EENS EVEN
KIJKEN
H O E  P E R F E C T  G E P L A N D E  K E U K E N S  E R U I T  Z I E N 

Een eerste blik door het open raam zegt het al: waar rustieke architectuur en modern keukendesign elkaar ontmoeten, ontstaan spannende 
contrasten. De algehele uitstraling blijft echter zeer harmonieus.
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1 De moderne 
keuken past har- 
monieus in de grote, 
open leefruimte.   
2 Subtiel: boven het 
houten plafond met 
balken bevindt zich 
een vide. 
3 Inbouwapparatuur 
op ooghoogte maakt 
het werken in de 
keuken makkelijker.

MODERN ONTMOET RUSTIEK
Een huis weerspiegelt altijd de persoonlijkheid van 
zijn bewoners, maar soms vertelt het ook verhalen. 
Dat geldt zeker voor een historisch pand – zoals 
een oude boerderij, een schuur of molen – dat is 
verbouwd tot een moderne woning. In deze open 
droomkeuken met vide zorgen het houten plafond 
en de bijpassende houten balken voor veel 
rustieke flair. Dit effect wordt nog versterkt door 
de mooie, onbewerkte bakstenen muur op de 
achtergrond. In contrast hiermee staat de modern 
vormgegeven keuken met haar lichtgrijze fronten 
en handig verzonken handgrepen. Uitgelezen 
zwarte elementen, zoals het grote werkblad van het 
kookeiland met geïntegreerde kookplaat en 
spoelbak, zorgen voor een smaakvol contrast. Ook 
de elektrische apparaten in de hoge kast erachter 
zijn gemakkelijk toegankelijk.

1

2

3

 M a a s s l u i s
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VORMENTAAL
De leisteenzwarte keuken past 
perfect in deze ruimte met schuin 
dak. De afzuigkap met zijn houten 
ombouw trekt het materiaalge-
bruik van het plafond bijna speels 
door, zonder dat het „benauwend“ 
aanvoelt. Bij het halfronde raam 
lijkt de spoelbak met zijn afgeron-
de hoeken wel een kunstinstallatie 
op zich. De enkelvoudige ledspots 
aan de wand zorgen voor voldoen-
de werkverlichting én sfeervolle 
accenten.

1 Hoogtepunt in deze ‘dakkeuken’: de 
oversized kookplaat en oven. Daar hoort 
natuurlijk ook een afzuigkap met een maatje 
meer bij.  2 Afwassen met uitzicht: de 
moderne, diepe spoelbak in landhuisstijl 
biedt meer dan genoeg plaats aan pannen 
en overig keukengerei.

 B r e u k e l e n
ELEGANTE RETROSTIJL
Donkere houten fronten vormen steeds 
weer een stijlvolle combinatie met beige 
en goud. In deze keuken maken ze de 
extravagante vintage look helemaal af. 
De kookplaat met geïntegreerde 
afzuigunit gaat bijna naadloos op in het 
werkblad van het vrijstaande kookeiland. 
De spoelbak en het koffiezetapparaat 
vormen een soort thuis-koffiebarretje in 
de nis aan de achterwand. De grote 
glazen deuren en ramen zorgen voor 
voldoende licht in de keuken en in de 
eetkamer. Die grenst direct aan het 
kookgedeelte en de stijlvolle kleurstel-
ling loopt erin door.

Donker hout geeft de keuken een warme en 
elegante uitstraling. Extra luxe: de individuele 
accenten in een warme goudtint. Het zachte 
beige blijft mooi op de achtergrond.

1

2

 P e s s e
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NATUURLIJKE KLEURWERELD
Naast de enorme, vrij zwevende afzuigkap met praktische 
verlichting, valt één ding vooral op als je deze stijlvolle 
keuken bekijkt: de aangename rust die in elk deel van de 
ruimte heerst. Van de natureltinten van het kookeiland 
en de keukenkasten tot het massieve hout van de eettafel 
en het warme leer van de krukken en stoelen: hier staat 
een eenvoudig, ingetogen ontwerp, dat dankzij zijn 
natuurlijke kleurenschema een sfeer van welzijn creëert.

1 Mix & Match op milde wijze: de matte keuken-
fronten vormen een stijlvolle achtergrond voor de 
hippe industriële barkrukken.  2 De wand in 
betonlook versterkt de natuurlijke kleurkeuzes in 
deze eigentijdse keuken.

BRILJANTE VERSCHIJNING
Wat is beter: mat of glanzend? In deze 
keuken wordt het meteen duidelijk: 
allebei tegelijk! Het glanzende grijs van 
het grote kookeiland en de bijpassende 
fronten in houtlook vormen een 
smaakvolle combinatie én een perfecte 
eenheid. De houten elementen vormen 
het lichtvoetige visuele tegenwicht van 
de prominent aanwezige glanzende 
oppervlakken. De kraan, handgrepen 
en enkele accessoires zorgen voor 
elegante accenten in goud. De hoge 
kasten bieden veel opbergruimte voor 
serviesgoed en benodigdheden, en ook 
de oven en koelkast passen er pro-
bleemloos in.

1 Uitstekend te combineren: hoogglans fronten 
en matte fronten (ook van hout) in dezelfde 
kleurschakering.  2 Hot: met één druk op de knop 
kokend water uit de kraan.

 R o d e n

 A a l t e n

1

2

1

2
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 B a r n e v e l d

MAAK PLAATS!
Voor onze keukenplanners kwam alle zegen letterlijk van 
boven in deze ongewone keuken in loftstijl. En de afmetin-
gen van het kookeiland zijn simpelweg spectaculair: zoveel 
zitplaatsen voor familie en vrienden! De matte look zorgt 
voor de nodige rust in de ruimte en vormt de perfecte 
omlijsting voor de glanzende tegelwand in de nis. Ook de 
kraan en de spoelbak zijn ton sur ton gehouden om het 
„spiegeleffect“ van de achtergrond niet te verstoren. Het 
natuurlijke materiaal van de imposante plafondbalken is ook 
terug te vinden in de grote houten eettafel en wordt verder 
benadrukt door bijpassende accessoires zoals snijplanken 
van verschillende houtsoorten. Nog zo'n blikvanger is de 
grote metalen hanglamp, die samen met de vaashouder de 
ruimte een nog modernere uitstraling geeft.

1 Veel ruimte staat niet gelijk aan een makkelijk 
planningsproces – integendeel! Juist bij grote 
oppervlakken moeten de verhoudingen precies 
kloppen, zodat het niet rommelig lijkt.  2 Perfecte 
harmonie: een matte kraan met een glanzende 
tegelwand op de achtergrond.  3 Als het keukenei-
land vol is, is er altijd nog een plekje aan de grote 
ronde eettafel.

1

2

3
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MODERNE COUNTRY CHIC
Geen enkele andere keukenstijl straalt zoveel geborgenheid, warmte en gezellig-
heid uit als de landelijke stijl. De zwarte raamkozijnen, werkbladen en apparatuur 
geven de ruimte een modernere uitstraling. De witte cassettefronten, de traditio-
nele mediterrane tegelwand boven de kookplaat en de opvallende stenen vloer 
benadrukken juist de landelijke sfeer. De met kleine zuiltjes versierde afzuigkap is 
ook typerend voor de charme van de landhuisstijl. De pastelkleurige stoelen met 
hun speelse romantische sfeer doen denken aan het Franse plattelandsleven. Dat 
geldt ook voor de eettafel in de vorm van een wagenwiel. Daarbij mag een weelde-
rige bos bloemen op tafel natuurlijk niet ontbreken.

1 Speelse elementen als zuiltjes en 
cassettefronten kenmerken de 
moderne landhuisstijl.  2 Echt hout 
en natuursteen benadrukken het 
landelijk woongevoel – ook in de 
keuken.

SCHERPE CONTRASTEN
Toegegeven: er is wel wat moed voor 
nodig om voor een keukenontwerp met 
krachtige kleuren te kiezen. Vooral 
aardetinten zijn momenteel erg populair. 
In combinatie met zwart of antraciet 
kunnen ze er heel chic uitzien. Waarom? 
Donkere kleuren versterken de uitstra-
ling van de aardetinten en zorgen 
daarmee voor een vrolijke, ontspannen 
sfeer in de keuken. Maar juist omdat 
intense kleuren meer nadruk leggen op 
individuele elementen en dus meer 
aandacht ernaartoe trekken, kun je ze 
het beste alleen als accentkleur gebrui-
ken. In deze keuken is dat goed gelukt. 
Hier vormt de gekleurde achterwand het 
bewust gekozen kleuraccent in de ruimte, 
zonder de show te stelen van het kookei-
land met plafondrek. De grijze stenen 
vloer geeft de warme aardetint een 
eigentijds accent.

Wil je zelf ook voor kleur gaan, net als in deze 
moderne keuken? Denk dan zorgvuldig na over de 
dominante tint, zodat de algemene indruk niet 
kitscherig wordt.

 A p e l d o o r n

 H u i z e n

1 2
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LICHTPUNTJES
O F  G E W O O N :  D E  Z A K E N  I N  H E T  J U I S T E  D A G L I C H T  P L A A T S E N

B oven het werkblad kan het licht niet fel genoeg zijn. 
Schemerlicht is bij het afwassen, koken of snijden met 
scherpe messen immers niet alleen storend, maar het 

kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Daarom is indirecte verlichting 
die geen schaduwen werpt ideaal. Hiervoor gebruik je spots, 
lichtstrips of TL-buizen. Lichtstrips of TL-buizen moeten 
achter een lampenscherm worden geïnstalleerd. Zo'n scherm 
focust de lichtstralen op het werkoppervlak en voorkomt 
verblinding tijdens het werken. Indien er bovenkasten boven 
het werkblad worden geplaatst, is het raadzaam de lichtstrips 
of TL-buizen direct onder die kasten aan te brengen. Con- 
ventionele TL-buizen geven echter een kil, ongezellig licht. 
Veel prettiger is verlichting in warme tinten, die een natuur- 
lijker licht uitstraalt. Een andere optie is de moderne, ener- 
giebesparende ledverlichting. Deze kan eveneens onder de 
keukenkastjes worden aangebracht en kan probleemloos in 
bestaande keukens worden ingebouwd.

UNIEKE LICHTEFFECTEN
Als individuele lichtaccenten kun je extra spots aanbrengen 
in vitrines of op kruidenrekken. Maar spots kun je ook ge- 
bruiken om diepe laden te verlichten. Daarmee zijn ze een 
praktisch hulpmiddel bij het inruimen van borden en 
pannen. Ledspotjes rondom de spoelbak zorgen voor een 
geraffineerd lichtspel. Deze diodes zijn handig bij het af- 
wassen of wassen van salades, omdat ze zelfs de kleinste 
vuiltjes en vlekjes onthullen. Zo hoef je bijvoorbeeld je bril 
niet meer tegen het licht te houden en zie je bij fruit zelfs 
het kleinste rotte plekje. Het betoverende samenspel van 
water en schuim zorgt bovendien voor fascinerende lichtef-
fecten. Nog meer accenten aanbrengen? Kies dan voor 
ledverlichting onder het keukenblok. Daarmee straalt je 
keuken een nuchtere helderheid uit. 

In je leeshoek of tijdens een gezellige maaltijd met vrienden of familie –  
licht en welzijn zijn nauw met elkaar verbonden. Geïntegreerd in  
legplanken, laden en sierlijsten zorgen lichtpunten voor sfeervolle  

accenten en gerichte verlichting van het werkgebied.

<<

1 Verlichte laden maken het gemakkelijker om te vinden 
wat je zoekt. Bij deze uitvoering zijn de glazen zijwanden 
voorzien van extra ledverlichting.  2 Verlichte strips aan 
de voorzijde maken het 's avonds gemakkelijk om je te 
oriënteren in de ruimte en zorgen in combinatie met de 
matglazen fronten voor een bijzonder sfeervol effect. 

1

2
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3 De slim geïntegreerde lichtstrips in de verzonken handgrepen zorgen in deze keuken voor het perfecte plaatje: een stijlvolle uitstraling en 
een elegant contrast tussen werkblad en keukenblok.  4 Verlichte vitrinekasten geven een huiskamergevoel in het kookgedeelte.  5 Highlight: de 
brede lichtstrip in de bovenkasten biedt het nodige overzicht bij het dagelijkse huishoudelijke werk.  6 De zwevende onderkasten zijn 
individueel te combineren met het verlichte wandrek. 

3

4

5 6

WAAR MOET JE OP LETTEN?

Hoeveel licht heb ik nodig in mijn keuken? 
Deskundigen gaan uit van 50 Watt per vierkante meter. 
Dit licht moet echter goed verspreid zijn. Een goed 
verlichte keuken heeft, naast het indirecte functionele 
licht op de werkplekken, ook een algemeen lichtpunt aan 
het plafond.
Gelijkmatige helderheid is daarbij belangrijk. 
De overgang van licht naar donker is vermoeiend voor de 
ogen. Dus doe ook overdag eens een lamp aan in de 
donkere hoekjes. 
De verlichting moet fel zijn, maar vermijd koste wat 
kost direct licht en sterke spiegelingen. 
Voor rechtshandigen moet het licht van links komen; links- 
handigen hebben bij het werken licht van rechts nodig.
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VEGANIS- 
TISCHE 
KEUKEN

Z O  H A A L  J E  D E  P L A N T - B A S E D 
F O O D  T R E N D  I N  H U I S

Veganistisch koken en eten: handige 
apparatuurtips voor volmaakt vleesloos 
genieten binnen je eigen vier muren.

NL_K_086_089_MHK_Vegane_Kueche.indd   86NL_K_086_089_MHK_Vegane_Kueche.indd   86 14.12.22   11:5714.12.22   11:57



87

G een vlees, geen melk, geen eieren.  
Een paar jaar geleden werden ze nog 
spottend uitgemaakt voor alternativo’s 

en boomknuffelaars. Nu zijn veganisten hip 
en trendy. In de VS hebben niet alleen 
Hollywoodsterren als Brad Pitt en Natalie 
Portman voor een veganistische levensstijl 
gekozen; Bill Clinton en Al Gore zijn even-
eens veganist. Ook in Nederland zijn veganis-
tische kookboeken bestsellers en in veel 
Nederlandse steden openen meer en meer 
veganistische supermarkten en restaurants 
hun deuren. De redenen voor deze keuze 
variëren van dierenwelzijn en een duurzame 
levensstijl tot simpelweg de wens om gezond 
en caloriearm te eten. Bovendien is het 
genieten met de hoofdletter G. Creatieve 
bereidingswijzen, gevarieerde gerechten en 
intense smaken: die kenmerken het nieuwe 
élan van de veganistische keuken. Wij laten je 
kennismaken met de nieuwste keukenappara-
tuur die past bij deze trend.

MILD EN TIJDBESPAREND
Een van de favoriete hulpmiddelen van 
veganisten is zonder twijfel de stoomoven. 
Geen enkele andere methode weet de waarde-
volle voedingsstoffen en de smaak van 
groenten zo te ontzien als de oeroude kunst 
van het geleidelijk gaarstomen. Dit komt 
doordat bij stoomkoken de celstructuur – en 
daarmee de smaak, het uiterlijk en de beet – 
behouden blijft. Ook de voedingsstoffen 
blijven bewaard en gestoomde groenten 
bevatten tot wel 50 procent meer vitaminen 
dan conventioneel bereide groenten. Boven-
dien is een stoomoven praktisch en tijdbespa-
rend: vul de mandjes en je groenten koken 
haast vanzelf. Dankzij de slimme combinatie 
van stomen en hete lucht kun je er bovendien 
ook eivrij brood en gebak in bereiden. De 
stoom zorgt voor een mooie goudbruine korst.

NET VERS VAN DE MARKT 
Gezondheidsbewuste veganisten kiezen voor 
vers fruit, groenten en salades. Dan is een 
koelkast met een geïntegreerde vershoudzone 
of BioFresh-zone onmisbaar. Daar worden 
groenten, fruit en salades beter bevochtigd 
dan elders in de koelkast. Daardoor blijven 
ze veel langer vers, knapperig en smaakvol. 
In plaats van elke dag boodschappen te doen, 
hoef je maar twee keer per week naar de 
markt te gaan.

Zelfgemaakt is gewoon het leukst – en dat geldt ook  
voor veganistische gerechten. Genieten van al dat heerlijks 
doe je natuurlijk het liefst met familie en vrienden.

NL_K_086_089_MHK_Vegane_Kueche.indd   87NL_K_086_089_MHK_Vegane_Kueche.indd   87 14.12.22   11:5714.12.22   11:57



88

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  K O K E N  &  G E N I E T E N

S i m p e l

S n e l

Ingrediënten voor 4 porties 
• 700 gr. vastkokende aardappels • 1 kg groene 
asperges • 2–3 handjes daslook • 2 el gepelde 
amandelpitten • 2 el citroensap • ca. 100 ml 
olijfolie • zout • peper • 300 gr. bladerdeeg  
• olijfolie om mee te bestrijken • 2 el sesam-
zaad

Bereidingswijze
Was, schil en kook de aardappels. • Was de 
asperges, snijd de houtachtige uiteinden eraf en 
blancheer ze. • Daarna afgieten, afspoelen en 
laten uitlekken. • Verwarm de oven voor op 200 
°C boven- en onderwarmte. • Giet de aardappe-
len af, laat ze even uitwasemen en snijd ze in 
schijfjes. • Spoel de daslook af en dep hem 
droog. • Hak de bladeren grof, doe ze in een 
vijzel en maal ze fijn met de amandelen. • 
Meng het citroensap erdoor en voeg geleidelijk 
de olijfolie toe tot er een romige pasta ontstaat.  
• Breng de pesto op smaak met zout en peper.  
• Leg de aardappelschijfjes en de asperges in 
een grote kom en meng de helft van de pesto 
erdoorheen. • Rol het bladerdeeg uit en leg het 
in een met bakpapier beklede bakvorm. • Be- 
strijk het lichtjes met olijfolie en strooi er de 
sesamzaadjes overheen. • Leg vervolgens de 
aardappelen en asperges erbovenop en sprenkel 
er de overgebleven pesto overheen. • Voeg zout 
en peper toe, plaats de bakvorm in de oven en 
bak het geheel in ongeveer 25 minuten af.  
Serveer als taartpunten.

ASPERGETAART 
MET AARDAPPEL
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Ingrediënten voor 4 porties 
• 1 ui • 1 kg gele paprika's • 1 pastinaak • 1 el 
olijfolie • 1/2 tl kurkuma • 800 ml groentebouil-
lon • zout • peper • 1 teentje knoflook • 2 el 
gehakte bieslook • 250 gr. roomkaas (veganis-
tisch alternatief)

Bereidingswijze
Pel de ui en snijd hem in grove stukken. • Was 
de paprika's, snijd ze doormidden, verwijder de 
zaadjes en zaadlijsten en snijd ze in grove 
blokjes. • Schil de pastinaak en snijd deze ook in 
blokjes. • Fruit alles in hete olijfolie in een grote 
pan. • Bestrooi met kurkuma, blus af met de 
bouillon en laat ongeveer 15 minuten sudderen. 
• Pureer en breng op smaak met zout en peper. 
• Voor de gnocchi: pel en hak de knoflook fijn en 
meng deze met de bieslook en de roomkaas tot 
een gladde massa. • Breng op smaak met 
citroensap en zout.

GELE PAPRIKASOEP
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Ingrediënten voor 4 porties 
• 1 kleine hokkaidopompoen • 1 grote ui  
• 150 gr. wortelen • 2 stengels bleekselderij  
• 1 granaatappel • 60 gr. walnootpitten • 4 el 
olijfolie • 300 ml groentebouillon • 200 gr. 
instant-couscous • 2 takjes rozemarijn  
• 1 teentje knoflook • zout • peper • citroensap

Bereidingswijze
Was de pompoen, halveer hem, verwijder de 
zaden en draden en snijd het vruchtvlees in 
dunne plakjes. • Schil de ui en de wortelen en 
snijd ze in kleine blokjes. • Was en reinig de 
selderij en snijd deze ook fijn. • Halveer de 
granaatappel en klop de pitjes eruit. • Hak de 
noten grof. • Verhit langzaam 2 eetlepels olie in 
een grote koekenpan. • Fruit de uien, wortels en 
selderij gedurende ongeveer 5 minuten. • Meng 
de noten erdoor, giet de bouillon erbij en breng 
het geheel eenmaal aan de kook. • Roer de 
couscous erdoor, haal van het vuur, dek af en 
laat ongeveer 10 minuten zwellen. • Bak de 
pompoen onder regelmatig keren gedurende 
ongeveer 5 minuten in een pan met de resteren-
de hete olie. • Bak de rozemarijn en de gekneus- 
de knoflook mee voor het aroma. • Breng het 
geheel op smaak met zout, peper en citroensap. 
• Voeg de pompoen bij de couscous en meng de 
granaatappelpitjes erdoor. 

COUSCOUS MET  
GRANAATAPPELPITJES  
EN POMPOENPARTJES 

Ve r f i j n d
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Vlees of vleesvervanger? Twee fabrikanten  
uit Berlijn voeren hierover geen ideologische 
loopgravenoorlog. Beide waarderen ze tra-
ditioneel vakmanschap, worden ze door de 
eigenaar zelf geleid, onderhouden ze nauwe 
banden met hun klanten en gebruiken ze 
geselecteerde ingrediënten – bij Kumpel & 
Keule zijn die van dierlijke oorsprong, bij de 
Vetzgerei puur plantaardig. 

HET ZAL ONS 
WORST 
WEZEN!
T W E E  A L T E R N A T I E V E N  V E R G E L E K E N

V an rundvlees tot goulash, van rollade en steak tot 
worst: er zijn zoveel verschillende manieren om vlees 
te bereiden. De textuur en het aroma variëren 

bovendien per diersoort en de bandbreedte aan bereidings-
wijzen is al even groot. Toch is het niet meer van deze tijd 
om zo vaak, zo goedkoop en zo veel mogelijk vlees op je bord 
te laden. De reden voor deze trendbreuk is een bewustzijns-
verandering: consumenten staan steeds kritischer tegenover 
de industriële veeteelt omdat runderen, varkens, kippen en 
kalkoenen lijden door een gebrek aan daglicht en buiten-
ruimte en door de lange (pluim)veetransporten. Ook de 
klimaatcrisis geeft veel mensen stof tot nadenken, omdat de 
vleesproductie CO2-uitstoot veroorzaakt. Die jaagt de 
opwarming van de aarde verder aan. Bovendien adviseren 
voedingsdeskundigen om minder vlees en meer plantaardige 
producten te eten voor je gezondheid.

Jörg Förstera 
is opgeleid tot meester- 
slager en was voorheen 
inkoopmanager op de 
vleesafdeling van het 
Berlijnse warenhuis 
KaDeWe. Als eerbetoon  
aan traditioneel vakman-
schap en goed vlees open- 
de hij in 2015 samen met 
food-activist Hendrik Haase 
het bedrijf Kumpel & Keule.

Fijngehakt vlees, kruiden en  Fijngehakt vlees, kruiden en  
specerijen: dat zijn de ingrediënten specerijen: dat zijn de ingrediënten 
voor worst in vele variaties.voor worst in vele variaties.
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VLEES OF
VLEES- 

VERVANGER

VAKMANSCHAP VOOROP
Twee goede voorbeelden in Berlijn laten zien dat genieten 
ook anders kan. Zowel Kumpel & Keule in Kreuzberg als de 
Vetzgerei in Prenzlauer Berg kiezen bewust voor traditioneel 
vakmanschap in plaats van industriële productie. Beide 
bedrijven worden gerund door jonge, ambitieuze eigenaren, 
hebben een overzichtelijke omvang, onderhouden nauwe 
relaties met hun klanten, gebruiken geselecteerde ingrediën-
ten van vertrouwde producenten en bieden, naast de 
traditionele gehaktbal, ook eigen fantasierijke creaties.

WEZENLIJKE WAARDEN
Ondanks alle overeenkomsten is er één belangrijk verschil: 
Kumpel & Keule verwerkt uit overtuiging alleen hoogwaardig 
vlees. De Vetzgerei – zoals de beginletter „V“ in de bedrijfs-
naam al aangeeft – gebruikt alleen veganistische, plantaardi-
ge ingrediënten als tofu, seitan, peulvruchten en noten. 
Kumpel & Keule en de Vetzgerei zien elkaar echter niet als 
vijand. Ze kennen, respecteren en waarderen elkaar al 
minstens sinds ze samen deelnamen aan een discussie voor 
een podcast. Veel wezenlijker dan hun verschillende invullin-
gen is de waarde die zij hechten aan de zorgvuldige selectie 
en ambachtelijke verwerking van alle ingrediënten. Dit 
proces wordt dan ook van A tot Z transparant gemaakt – of 
het nu gaat om braadworst van het  Zwabisch-Hallisch 
landvarken of om gerookte tofu-worst.

Sarah Pollinger
heeft duurzaamheidsma-
nagement gestudeerd. In 
2015 kwam ze tijdens een 
bezoek aan een biologische 
supermarkt op het idee 
alternatieven te ontwikke-
len voor de sterk bewerkte 
vleesvervangers. In 2017 
opende ze samen met haar 
man Paul de vegetarische 
slagerij Vetzgerei in Berlijn.

>>

Gebakken, gegrild, als Gebakken, gegrild, als 
fingerfood of in stukjes in fingerfood of in stukjes in 
de soep:  vegaworstjes – de soep:  vegaworstjes – 
bijvoorbeeld op basis van bijvoorbeeld op basis van 
gerookte tofu – zijn culi- gerookte tofu – zijn culi- 
naire alleskunners.naire alleskunners.
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KUMPEL & KEULE 
Een lange, glazen verkoopbalie om de hoek en daarnaast grote ramen 
met uitzicht op de slagerij: de ruimtes bij Kumpel & Keule in Markthal-
le Neun zijn bewust aan drie kanten opengewerkt. „We willen in alle 
opzichten transparant zijn“, legt Jörg Förstera uit, die als meesterslager 
in de productie werkt en als „meesterbrein“ de verantwoordelijkheid 
draagt om „vlees en het ambacht hun waardigheid terug te geven“. 

Daarom kent en bezoekt deze 34-jarige alle 
producenten – van jagers uit Brandenburg en 
herders uit Hohenlohe tot de producentenver-
eniging Schwäbisch Hall, fokkers van ruige 
landvarkens in de openlucht. Alles wat deze 
producenten leveren wordt bij Kumpel & Keule 
zorgvuldig gesneden en verwerkt. Volgens Jörg 
Förstera leidt dit tot „luxe voedsel“ dat „niet elke 
dag op tafel staat“. Het heeft een hogere prijs en 
een kring van vaste klanten die bewust duurzame 
kwaliteitsproducten koopt en daar graag iets 

meer voor betaalt. Kumpel & Keule brengt zijn „gespecialiseerde 
vleeskennis“ en zijn „kennis van genieten“ bovendien samen in een 
restaurant vlakbij het hoofdkantoor. Daar worden alle delen van het 
dier verwerkt, „van neus tot staart“.  Er blijven alleen „uitgekookte 
botten“ over, aldus Jörg Förstera. Eén wens wil hij nog in vervulling 
laten gaan: „Alles uit één bron“. Dus in de regio Berlijn zelf dieren 
houden met een bewezen goede herkomst en traceerbare geschiedenis.

1 Na de renovatie is het bedrijfsoppervlak van Kumpel & Keule in Markthalle Neun in Kreuzberg bijna drie keer zo groot geworden.   
2+3 Van bloedworst tot ham: Kumpel & Keule verwerkt alleen speciaal geselecteerd vlees van producenten die aandacht besteden aan 
dierenwelzijn. Deze worden regelmatig bezocht. 

Contact 
Kumpel & Keule verkoopt zijn producten van dinsdag tot zaterdag in 
Markthalle Neun, Eisenbahnstr. 42–43, 10997 Berlijn. Vlakbij ligt ook het 
restaurant Speisewirtschaft, Skalitzer Str. 97. www.kumpelundkeule.de

Hoe is jouw bijzondere kijk op 
vlees ontstaan?
Karl Ludwig Schweisfurth met zijn 
Hermannsdorfer Landwerkstätten was 
en is voor mij een lichtend voorbeeld. 
In dit ecologisch boerenbedrijf draait 
alles om „middelen om te leven“, 
dierenwelzijn en echt vakmanschap in 
plaats van industrieel geproduceerd 
goedkoop voedsel.
Hoe belangrijk is communicatie bij 
Kumpel & Keule?
Onze klanten moeten maximaal inzicht 
hebben. Daarom is het grootste deel 
van onze ruimten ook van glas.  
Daarnaast plaatsen we artikelen op 
Instagram of Facebook met informatie 
over onze producten en leveranciers.  
Wie maken er allemaal deel uit van 
je team? 
Tot twee jaar geleden was mijn mede- 
oprichter Hendrik Haase er nog bij. Naast 
mijzelf als directeur, bestaat het team uit 
vaklieden die – net als ik – het ambacht 
van onderaf hebben geleerd, maar ook 
uit geëngageerde zij-instromers die van 
lekker eten houden.

Vragen aan 
KUMPEL & KEULE

„Vlees is voor 

ons een luxe- 

product, dat  

niet vaak op  

tafel komt.“
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Hoe zijn jullie op het idee van de 
Vetzgerei gekomen?
Wij vonden het jammer dat we alleen 
voorverpakte plantaardige worst en 
vleesproducten konden kopen. Het idee 
om deze producten zelf vers te produ- 
ceren maakte van ons een vreemde 
eend in de bijt, die een heel nieuwe 
weg insloeg.
Hoe overtuigen jullie je klanten?
Wij proberen geen vleesvervangers te 
maken die er precies zo uitzien en net 
zo smaken als salami of mortadella. 
We proberen juist authentiek te zijn. 
Onze kracht ligt meer in het pittige en 
hartige – dat past ook bij onze eigen 
voorliefde voor stevige kost.
Gaat jullie slagerij nog groeien?
Wij zijn een klein familiebedrijf en we 
stoten langzaam op onze grenzen met 
onze productievoorwaarden. We 
overwegen dan ook om de productie 
van onze specialiteiten in licentie te 
geven. Gelukkig stapelen de aanvragen 
zich op.  Blijkbaar denken we in de 
goede richting.

DE VETZGEREI 
Aanvankelijk werden ze op weg geholpen door een 
bevriende slager. „Hij nam ons een jaar lang onder 
zijn hoede en leerde ons alles wat we moesten 
weten over de werking van apparatuur en produc-
tiemethoden“, herinnert Paul Pollinger zich. Nog 
tijdens hun opleiding begon het testen en 
aanpassen van recepten om vleeswaren, worsten, 
spreads en salades te maken van louter plantaardi-
ge, verse biologische ingrediënten. Hoewel de 
36-jarige Sarah Pollinger en haar man houden van 
stevige en hartige kost „zoals van de slager“, eten 
zij geen vlees om gezondheids- en ecologische 
redenen. Omdat ze allebei uit een klein stadje 
komen en dol zijn op buurtwinkeltjes waar je mag 
proeven en kunt blijven kletsen, was het idee om 
zelfgemaakte producten te gaan verkopen. Na een 
lange zoektocht naar vastgoed vonden ze in 2017 
een winkel in Prenzlauer Berg, die prachtig werd 
gerenoveerd. In de vitrine liggen sindsdien vleeswa-
ren van zwarte bonen en truffel, spek van rijstpa-
pier of paprika-chili-worstjes op basis van seitan 
verleidelijk uitgestald; aan de grote houten tafel 
kunnen de gasten kiezen uit wisselende lunchge-
rechten, zoals de Szeged goulash volgens familiere-
cept. Het doel van de Pollingers is niet om 
„anderen met een opgeheven wijsvinger tot een 
veganistische leefstijl te bekeren“. Wel willen ze de 
drempel ervoor verlagen en mensen nieuwsgierig 
maken naar vleesvervangers. 

Contact 
De Vetzgerei ligt in de 
Raumerstraße 36,  
10437 in Berlijn en is 
van woensdag tot en 
met zaterdag geopend. 
Je kunt er ook lunchen 
of lunch afhalen.  
Ook online bestellen  
is mogelijk via  
www.dievetzgerei.berlin

1 Voor de opening mochten vrienden en familie ruim 35 soorten spread komen testen. De beste 
zijn in productie genomen.  2 Veel klanten van de slagerij komen uit de wijk of bestellen online. 

„We willen  

andere mensen 

niet tot het  

veganisme  

bekeren, maar 

hen wél nieuws-

gierig maken 

naar vlees- 

vervangers.“

Vragen aan 
DE VETZGEREI

2

1
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Je persoonlijke hoeveelheid koffie of perfect  
melkschuim? Met deze modellen is het genieten 
voor iedere smaak en bij elke gelegenheid.

HET GEHEIM VAN 
GOEDE GEUR
V O L A U T O M A T E N  B O O R D E V O L  F U N C T I E S 
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Lichte branding
Tijdens het verhitten 
verliezen de koffiebonen 
water en zetten ze uit  
tot ze openbarsten. Deze 
„first crack“ is de eerste  
en minimale branding. De  
bonen zijn nu felgeel tot 
beige van kleur. De light  
of cinnamon roast die zo 
ontstaat, ruikt en smaakt 
sterk naar bloemen en fruit. 
Wel is de zuurgraad nog 
relatief hoog. Mensen met 
een gevoelige maag kunnen 
dus last krijgen van licht 
gebrande koffie.

Medium branding
Wanneer je de bonen  
verder verhit beginnen ze 
te karamelliseren. Door dit 
proces nemen de brandings-
aroma's en de bitterstoffen 
toe. Hierdoor smaakt de 
koffie bitterder, maar bevat 
hij minder storende zuren. 
Deze medium, americano, 
breakfast of city roast  
wordt in veel landen ge- 
dronken. Licht tot medium 
gebrande bonen zijn zeer 
geliefd en ook bijzonder 
geschikt voor ouderwetse 
filterkoffie.

Donkere branding
Vanaf de hoogste brandings-
graad tot aan de „second 
crack“ bestaan er verschil-
lende varianten. Immers, hoe 
donkerder de boon, hoe in- 
tenser de geroosterde smaak. 
En die smaak neemt alleen 
maar toe, van een Franse 
branding, via de Wiener Rös- 
tung naar de Italiaanse bran- 
ding en de espresso roast, tot 
aan de Spanish roast. Door 
het lange, krachtige bran- 
dingsproces bevatten de don- 
kerbruine en zwarte bonen 
minder cafeïne.

DE BESTE BRANDINGSGRAAD

Koffiebonen zijn er in honderden smaken en geuren. Om deze volledig vrij te laten komen, 
moet je ze wel eerst roosteren. Daarbij zijn tijdsduur en temperatuur de bepalende factoren.

1 Weinig lekkerder dan je dag beginnen met een goede kop koffie. Of je nu gaat voor koffie, 
cappuccino, espresso, latte macchiato of warm water voor thee: met de koffiemachine van 
Pelgrim tover je eenvoudig jouw favoriete warme drank tevoorschijn. Ook handig: de automati-
sche schoonmaakfunctie en het antikalkprograma zorgen voor optimaal schoonmaakgemak.   
2 Een inbouwkoffiemachine brengt pure luxe in je droomkeuken. Met één druk op de knop 
transporteer je jezelf naar dat zonovergoten pleintje in Italië. Nippend van een romige  
cappuccino, die je vanaf nu gewoon thuis zet. Deze machines zijn een waardige toevoeging aan 
de ATAG-collectie, met hoogwaardig materiaal, smaakvolle detaillering en premium afwerking. 
Heb je je favoriete koffie gevonden, dan sla je ‘m op onder jouw naam.

1 2

NL_K_094_095_MHK_Kaffeevollautomat.indd   95NL_K_094_095_MHK_Kaffeevollautomat.indd   95 14.12.22   11:5714.12.22   11:57



96

Keukens zijn even divers als de ruimtes waarin ze 
staan en de voorkeuren van hun eigenaars. En er  
is veel mogelijk: van huiselijk tot minimalistisch tot 
extravagant – vijf keer inspiratie!

DROOM- 
KEUKENS
V I J F  K I J K J E S  I N  D E  K E U K E N  B I J  M E N S E N  T H U I S

E va en Wim Huizinga koken graag voor grote gezel-
schappen. Ondertussen maken ze dan een praatje met 
hun gasten in een ontspannen sfeer. Mede daarom is 

het ronde eiken aanrechtblad hun favoriete plek in de 
keuken. Het rust op het kookeiland en laat de gasten 
ontspannen aanschuiven met een glas wijn in de hand, 
terwijl de gastheer en gastvrouw groenten snijden of vlees 
dichtschroeien in de pan. „Het mooie is dat onze gasten zo 
niet toekijken vanaf de zijlijn maar midden in de actie 
zitten“, zegt Eva Huizinga enthousiast. Maar het aanrechtblad 
is bij lange na niet het enige bijzondere aan haar nieuwe 
droomkeuken.

Het ronde eikenhouten 
aanrechtblad is de 
favoriete plek van Eva 
en Wim Huizinga.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N
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DE PERFECTE PASVORM:  
KEUKEN ONDER EEN SCHUIN DAK
De keuken van de familie Huizinga past namelijk ook perfect 
in de architectuur van de ruimte en bij de bouwkundige 
situatie: hij werd zo ontworpen dat hij precies onder het schuine 
dak past. Dit vergde veel zorgvuldigheid en creativiteit van de 
keukenontwerpers. Je ziet het duidelijk aan de witte boven-
kasten, die haast naadloos op de gevel aansluiten. Ook de 
zitbank in de dakkapel, met laden voor extra opbergruimte, is 
door de keukenontwerpers op maat gemaakt. Datzelfde geldt 
voor het eikenhouten wijnrek, waar 20 flessen in passen. Het 
is de enige open kast. Hierdoor behoudt de keuken zijn 
ordelijke uitstraling. De bewoners vonden het ook belangrijk 
dat de kleur van het open kookgedeelte zou contrasteren met 
die van het leef- en eetgedeelte. Daarom kozen ze voor zwarte 
natuursteen voor de werkbladen en de bekleding van de nis 
met de roestvrijstalen spoelbak. Die donkere kleur loopt door 
in de vloertegels en in de fronten van de onderkasten en het 
kookeiland. De grote witte laden onder de eikenhouten bank, 
die uitkijkt over de omliggende daken en tuinen, bieden een 
mooi contrast. Dat is ook al zo'n favoriete plek van de 
Huizinga’s – ideaal voor een kopje koffie 's ochtends of een 
time-out tussendoor. Er is geen twijfel mogelijk: in deze 
perfect geplande leefkeuken staan gezamenlijkheid, gezellig-
heid en genot hoog in het vaandel.

De grote laden onder de  
eikenhouten bank bieden  
veel extra opbergruimte.

>>

Ook het eikenhouten wijnrek 
is zo ontworpen dat het perfect 
onder het schuine dak past. 
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Bijzonder idee: een aquarium 
geïntegreerd in het zwarte  
zijdematte keukenfront.

98

EYECATCHER: EEN AQUARIUM IN JE KEUKEN
„Een aquarium in de keuken? Wat een leuk idee! Hoe zijn 
jullie daarop gekomen?“ Die vraag krijgt de familie Uilenhoed 
regelmatig van gasten die voor het eerst op bezoek komen. 
Maar deze mysterieuze onderwaterwereld achter glas is 
absoluut niet het enige hoogtepunt in hun elegante leefkeu-
ken. Ook de bijkeuken is bijzonder geraffineerd uitgevoerd. 
Op het eerste gezicht is deze niet eens als zodanig herken-
baar, omdat hij achter een kastdeur verborgen zit. Hij zit 
namelijk geïntegreerd in de achterwand van de leefkeuken.  
Je ziet je voorraad en je keukengerei dus pas als je de deur 
opent. Dit vrij subtiele ontwerp bleek millimeterwerk voor  
de keukenontwerpers; de achterwand moest immers zo har- 
monieus en evenwichtig mogelijk uitgevoerd worden – van  

Een kruidenbed direct naast het fornuis: 
je basilicum & zo altijd bij de hand.

de speciale schaduwvoeg onder het plafond tot de symmetrie 
tussen de twee ovens. De nis biedt plaats aan de zwarte 
keramische spoelbak. Visueel is de keuken terughoudend met 
zijn zijdematte zwarte fronten. Deze ogen zowel modern  
als elegant. De keukenontwerpers zagen af van open kasten. 
Hierdoor heeft de keuken permanent een strakke en opge-
ruimde look. Toch straalt hij ook gezelligheid en warmte uit 
– dankzij de combinatie van de zijdematte zwarte fronten en 
het eikenhouten werkblad. Doordat de recirculatie-afzuiging 
in de kookplaat is geïntegreerd, houd je vanuit de eethoek 
onbelemmerd zicht op het kookeiland en het aquarium 
erachter. Het voordeel hiervan is dat de familie zich kan laten 
meeslepen door de meditatieve magie van het aquarium 
wanneer ze eens een dagje niet hoeven te koken. 

Extravagant en functioneel: 
deze keuken leeft en inspireert 
dankzij het aquarium en de 
vele technische hoogstandjes. 
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EEN HEEL EIGEN CHARME
Koken achter gesloten deuren – dat is zó 1980. Tegenwoor-
dig zijn open architectonische concepten de trend. Hierbij 
gaat de keuken naadloos over in een open leef- en eetgedeel-
te. Zo ook in de flat van Bas van Vugt. Hiermee wordt 
beantwoord aan onze behoefte aan communicatie en 
gezelligheid. Dat is het voordeel. Een nadeel is echter dat 
gasten altijd zo in je keuken kijken. Een van de belangrijkste 
eisen die deze huiseigenaar aan de planners stelde was dan 
ook: „Ik moet mijn keuken heel snel kunnen opruimen.“ 
Serviesgoed, pannen, keukengerei en -benodigdheden gaan 
dus volledig undercover in de plafondhoge kasten aan de 
voorzijde van de ruimte – daar zit zelfs een geheime deur die 
leidt naar een aparte thuiswerkplek. Parallel hieraan staat 
een kookeiland met werkblad, spoelbak en veel bergruimte 
aan beide kanten. Met zijn keuze voor dit bijzondere, 
rechtlijnige ontwerp en de matzwarte oppervlakken heeft 
Bas van Vugt zijn keuken teruggebracht tot de visuele 
essentie. Het effect is haast monolithisch; aan de kant van 
het woongedeelte ontbreken zelfs de plint en de deurgre-
pen. In deze pure omgeving komt de levendige nerf van het 
natuurstenen werkblad en de achterwand bijzonder goed tot 
zijn recht. Deze keuken gooit hoge ogen met zijn elegante 
minimalisme, maar ook dankzij de details die hem een heel 
eigen charme geven. Een goed voorbeeld zijn de zeer casual 
uitziende industriële lampen boven het kookeiland en de  
nis in bar-look, de perfecte plek voor espresso & zo.

Het kookeiland biedt 
aan beide kanten 
opbergruimte. Om 
het zuivere ontwerp 
te benadrukken, 
lieten de ontwerpers 
de handgrepen ach-
terwege aan de kant 
van het leefgedeelte. 

Minimalistische leefkeuken met de charme  
van een hip buurtcafé.

Het vrijstaande 
keukenblok fungeert 
– zowel visueel als 
praktisch – als room 
divider tussen het 
kook- en leefgedeelte.

>>
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DE EDELE KUNST VAN HET WEGLATEN
Het gezinsleven met twee kinderen is kleurrijk, gevarieerd en 
soms een beetje chaotisch. Daarom is het voor Esther en 
Ruud Vos des te belangrijker dat hun huis rust en harmo-
nie uitstraalt. Ook de keuken moet perfect passen in dit 
strakke totaalconcept. Onze ontwerpers voerden hun wens 
uit door te werken met greeploze, matgrijze fronten, strakke, 
plafondhoge kasten met veel opbergruimte en elektrische 
apparaten met fronten van spiegelend glas, waardoor ze 
bijna onzichtbaar zijn. De keuken van de familie Vos moet 
zich immers een beetje inhouden, zodat hij in de schaduw 
blijft van de echte ster: het uitzicht – op de speeltoestellen in 
de tuin en het meer direct voor het huis. Hoe belangrijk dit 
uitzicht voor het gezin is, blijkt ook uit het doorkijkje door 

de kastenwand. Zo kun je direct na het openen van de 
voordeur al een eerste blik naar buiten werpen. Het middel-
punt van de open keuken en woonkamer is het kookeiland. 
Het rust op een smalle basis, waardoor het lijkt te zweven. 
Onder het massief witte composieten werkblad steekt nog 
een stuk grijs aanrechtblad uit. Daar drinkt Esther Vos  
tussen de maaltijden door graag een kopje koffie. De zwarte 
spoelbak en de zwarte kraan met zijn hoge, flexibele uitloop 
vormen een kleurrijk contrast met het lichte werkblad. Het 
geheel wordt gecompleteerd met een zorgvuldige selectie 
designvazen en accessoires in lichtblauw. Het resultaat: een 
harmonieus en perfect uitgebalanceerd totaalbeeld, dat deze 
droomkeuken de eerste prijs opleverde in een keuken-
ontwerpwedstrijd.

Minder is meer: deze 
gezinskeuken richt 
zich op de essentie.

Elegant en functioneel: de zwarte kraan met uittrekbare 
handdouche ziet er goed uit en komt in elke hoek.

NL_K_096_101_MHK_Goldenes_Dreieck.indd   100NL_K_096_101_MHK_Goldenes_Dreieck.indd   100 14.12.22   11:5714.12.22   11:57



101

RUIMTEWONDERTJE
Nienke en Erik Peters bewijzen dat je ook een kleine keuken in 
een Tiny House elegant, verfijnd en zelfs ruim kunt vormgeven. 
Het stel koos voor witte hoogglans fronten. Deze zien er 
levendiger uit dan matte fronten, omdat zij met hun glans het 
licht weerkaatsen en lichtaccenten plaatsen die voor visuele 
diepte zorgen. Zo lijkt de ruimte lichter en groter. De plafond-
hoge witte hoogglans oppervlakken worden onderbroken  
door de zwarte handgrepen en het zwarte werkblad. Om 
voldoende ruimte over te houden voor het snijden, roeren en  
(voor)bereiden van voedsel kozen Nienke en Erik voor een 
smalle spoelbak van slechts 45 cm breed. Het hoogtepunt is 
echter de kleine eethoek met elektrische haard, die voor een 
gezellige sfeer zorgt. Het tafelblad en de twee zitjes zijn  
verborgen in de wand schuin tegenover het kookgedeelte en 
kunnen indien nodig worden uitgeklapt. Verdere blikvangers 
zijn de goudkleurige spots in het verlaagde plafond. Ze voegen 
een vleugje glamour en extravagantie toe aan deze tot in de 
puntjes geplande tiny keuken.

DULCE-DE-LECHE-BROWNIES
Ingrediënten voor ongeveer 16 stuks 
• 250 gr. suiker • 150 ml slagroom • 1 vanillestokje 
• 350 gr. pure chocoladecouverture • 100 gr. boter  
• 5 eieren (maat M) • 1 snufje zout • 150 gr. bloem  
• 20 gr. maïsmeel • 1 tl bakpoeder • 1 snufje kaneel  
• vers fruit om te versieren.

Overige benodigdheden 
• bakplaat • bakframe (25 x 25 cm) • bakpapier  
• mengkom • mixer • deegspatel

Bereidingswijze 
Doe 150 gr. suiker in een steelpan en smelt op matig 
vuur tot zich een lichte karamel vormt.  
• Voeg al roerend de room toe en laat enkele 
minuten inkoken tot een romige dulce de leche.  
• Snijd het vanillestokje in de lengte door, schraap 
het merg eruit en roer het door het roommengsel.  
• Haal van het vuur en laat ongeveer 20 minuten 
afkoelen tot kamertemperatuur. • Hak de couverture 
grof, doe deze in een steelpan met de boter en smelt 
op een laag vuur, onder af en toe roeren. • Haal van 
het vuur en laat afkoelen. • Plaats het bakframe op 
de bakplaat, leg het bakpapier erin en trek het langs 
de randen omhoog. • Verwarm de oven voor op 180 
°C boven-/onderwarmte (heteluchtoven 160 °C). • 
Klop de eieren in een mengkom met een mixer 
schuimig. • Voeg de resterende suiker (100 gr.) en 
het zout toe en klop opnieuw. • Meng bloem, 
maïsmeel, bakpoeder en kaneel. • Spatel de 
gesmolten chocoladecouverture en het bloemmeng-
sel door het eimengsel. • Giet het beslag in het 
bakframe. • Verdeel de helft van de dulce de leche 
eroverheen en trek deze met een vork door het deeg. 
• Bak ongeveer 20 minuten op de middelste stand in 
de oven (doe de prikkertest!). • Haal voorzichtig uit 
de vorm en laat afkoelen. • Verwarm de resterende 
dulce de leche kort en verdeel deze over de 
brownies.

TIP  Versier naar wens met vers fruit, bijvoorbeeld 
frambozen of stukjes peer.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

<<

Tafelblad en zitjes 
zijn snel uitklapbaar 
indien nodig.

De elektrische  
kachel zorgt voor  
een gezellige sfeer.
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K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  D E C O  &  M A T E R I A L E N

Gesteven of kunstig gevouwen: het stoffen servet hoort 
bij een keurig gedekte tafel. Maar het juiste gebruik ervan 
roept nogal wat vragen op. Een kleine cursus servetiquette.

MAAR WAAR 
LAAT JE DAT 
SERVET?

E T I Q U E T T E  V O O R  C H I Q U E  E T E N T J E S 

DE OORSPONG VAN HET SERVET
De term „servet“ komt van het Franse „serviette“. Dat betekent „klein 
dienstmeisje“. Het servet werd al in de eerste eeuw na Christus gebruikt 
tijdens Romeinse feesten. Destijds werd het nog „borddoek“ genoemd. 
Bedienden gebruikten het om de handen en borden van hun meesters 
schoon te maken. Het vouwen van servetten ontwikkelde zich pas tijdens de 
rococo-periode tot een aparte kunstvorm. In de 17e eeuw bestond er in 
Neurenberg zelfs een school waar je elegante vouwtechnieken kon leren. 
Sindsdien is het servet een vast onderdeel van de feestdis.

HET JUISTE GEBRUIK VAN HET SERVET
Volgens de etiquette hoort het servet tijdens de maaltijd op je 
schoot te liggen. Bij een eetafspraak thuis of bij het bestellen 
van een vooraf vastgesteld menu in een restaurant blijft het 
servet op tafel liggen tot de eerste gang geserveerd wordt.  
Bij een à-la-carte-menu leg je het al op schoot wanneer de 
ober de menukaart brengt. Vouw het stoffen servet daarbij 
dubbel en leg het op je dijbeen met de open zijde naar je 
lichaam gericht. Ga je even van tafel? Leg het servet dan links 
van je bord maar nooit op je stoel! Dat wordt als onhygiënisch 
beschouwd. Bedenk maar eens hoeveel anderen al op die 
stoel hebben gezeten. Gooi je servet na de maaltijd niet op je 
bord, maar vouw het op en leg het links of rechts van je bord.

VERMIJD DEZE FAUX PAS
Het is absoluut taboe om het 
servet voor te binden of in te 
stoppen in de kraag van je hemd. 
Het is ook niet bedoeld om je 
neus te snuiten of zweetdruppels 
van je voorhoofd te vegen. 
Gebruik dit traditionele doekje 
dus alleen om discreet je lippen 
te deppen voordat je het glas naar 
je mond brengt. Zo laat je geen 
sporen van vet of voedsel achter 
op je glas.
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GEVALLEN SERVET:  
OPRAPEN OF NIET?
Volgens de etiquette moet de gast de 
situatie niet verergeren door (meestal 
onhandig) onder de tafel te gaan zoeken 
naar een gevallen servet. In een goed 
restaurant is het personeel attent en zal 
men ongevraagd met een nieuw servet 
komen. Dat geldt natuurlijk niet voor de 
pizzeria om de hoek: daar moet je vaak 
zelf in actie komen en om een nieuw 
servet vragen. Uitzondering op de regel:  
een gevallen servet dat mogelijk hinder 
oplevert voor obers en de overige gasten 
moet snel worden opgeraapt.

Netjes in orde Als het een keer snel moet, is een servetring (hier: in nobele goudtint) 
handig. Als set bovendien een leuk cadeau-idee voor je gastheer.

De puntvorm
De puntvorm is een eenvoudige klassieker 

die enkel, dubbel en zelfs driedubbel 
gevouwen kan worden – perfect als 

feestelijke tafeldecoratie.

De lelie
Ziet er elegant uit, maar vereist ook een 
beetje handigheid: de „lelie“ is tevens 

uitstekend geschikt voor speciale gelegen- 
heden zoals bruiloften.

De kaars
Wie zegt dat kaarsen alleen op de taart 

mogen? Gevouwen op een bord vormt dit 
stoffen sieraad een lichtpuntje op elke 

verjaardag.

Het windmolentje
De ideale decoratie voor de zomer is een 

geraffineerd „windmolentje“. Het brengt een 
zorgeloos vakantiegevoel op tafel –

en vliegt gegarandeerd niet weg.

De mijter
Rechtopstaand op het bord doet deze variant 

denken aan het hoofddeksel van een 
geestelijke. De perfecte vorm voor vieringen 
met een kerkelijk karakter (zoals een doop).

VLOT GEVOUWEN

TIP
De beschrijvingen van de verschillende 

vouwtechnieken zijn doorgaans zeer uitgebreid 
en soms ook wel een beetje lastig. Daarom 
raden wij je aan de gewenste doe-het-zelf- 

instructies op te zoeken op YouTube met 
behulp van de bovengenoemde zoektermen.
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Vers uit de oven, gebakken op 180 graden.  
Dit glutenvrije recept vind je op pagina 112.

VANILLECAKE MET  
BLOEDSINAASAPPELGLAZUUR

Een oven is inmiddels zoveel meer dan een gaarruimte met boven- en  
onderwarmte of hetelucht. Hij kan stoomkoken, zichzelf monitoren  
met camera's en communiceren met de kok.

ZO ZIT JE 
GEBAKKEN
M O D E R N E  O V E N S  K U N N E N  S T E E D S  M E E R  A A N 
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Bak beter, gezonder en gemakke-
lijker met Pelgrim‘s nieuwe lijn 
ovens uit de 5-serie. Dankzij een 
inhoud van maar liefst 77 liter is 
zelfs een XL-verjaardagstaart 
geen probleem. De nieuwe ovens 
warmen ook razendsnel op 
(maximumtemperatuur: 300°).  
De luxe ovenlijn is verkrijgbaar in 
mat zwart, zwart glas en RVS.
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1+2 Een berichtje op je smartphone of tablet als de croissants klaar zijn? De nieuwe ovens van Siemens kunnen zelfs nog meer: ze stemmen 
de bak- en braadresultaten af op je persoonlijke voorkeuren met behulp van intelligente algoritmes.  3 Omdat groots denken de nieuwe 
5-serie ovenlijn van Pelgrim typeert, is een aantal modellen ook smart te bedienen met de ConnectLife-app. Tot slot is het mogelijk om deze 
te koppelen aan bijvoorbeeld Amazon‘s Alexa of Google Home om je apparaten spraakgestuurd te bedienen.  4 Baksensor en braadthermo-
meter – mét Assist-functie: Dankzij de automatische instelling detecteren de sensorovens van Bosch voor elk gerecht de ideale verwarmings-
modus, temperatuur en bereidingstijd.  5+6 Iedereen één voor één aan tafel roepen is niet meer nodig! Je stuurt gewoon een foto van die 
heerlijke steak naar hun smartphones. Miele gebruikt nu nog meer kunstmatige intelligentie: de camera in de oven zorgt voor automatische 
gerechtherkenning en bereiding. De apparaten leren bovendien bij wanneer je het gebruik van de camera toestaat.

SLIMME TECHNOLOGIE 
Touchdisplays Draaiknoppen behoren tot het verleden. Lang leve het intuï- 
tieve display. Sommige displays verschijnen pas op ware grootte als je de knop 
indrukt. Veel displays bieden afbeeldingen.
Speakerconnectiviteit In- en uitschakelen met spraakbesturing via Amazon 
Alexa of Google Assistant. Of vertel je oven wat er op het menu staat en hij 
zorgt voor de juiste programma-instelling én stuurt deze rechtstreeks door.
Met Smart Control-apps kun je het bak- en braadproces monitoren en de 
instellingen wijzigen, waar je ook bent.
Bruiningssensoren Hoe knapperig wil je de rand van je pizza hebben? En 
welke kleur moeten de broodjes krijgen? Door het instellen van de gewenste 
bruiningsgraad weten bruiningssensoren precies hoe jij je gerecht wilt 
hebben. Ze zijn bovendien zelflerend.
Ovencamera's Camera’s helpen niet alleen om de bruiningsgraad te 
monitoren, ze maken ook foto's van je gerecht. Die sturen ze desgewenst naar 
je smartphone of posten ze via een app rechtstreeks op je eigen socials.

1

2

4

5 6

3
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Gewoon gezonder koken
De innovatieve en slimme functies van de nieuwe serie 8 bakovens van Bosch 
maken gezond koken en bakken nog gemakkelijker.

Wat je ook in een serie 8 oven bereidt – Bosch heeft er een 
keur aan functies in gestopt, zodat alles er perfect uit komt.  
Van je lievelingsgerecht tot je eerste poging om zelf een 
Michelinster te verdienen – dankzij de slimme functies lukt 
het allemaal!

DE NIEUWE PLUS-PUNTEN: STOOM EN CAMERA
De Steam Plus-functie laat je gerechten nog sneller, nog 
gezonder en nog zachter garen op maximaal 120°C: groente 
blijft hierdoor knapperig en vis of gevogelte behouden hun 
aroma en blijven boterzacht. En met de nieuwe Air Fry-func-
tie maak je perfect gefrituurde frietjes en groente, zonder 
toegevoegd vet. De serie 8 accent line bakovens hebben nóg 
meer te bieden: dankzij kunstmatige intelligentie en een 
geïntegreerde ovencamera 'weten’ ze wanneer de gewenste 
bruiningsgraad bereikt is en beëindigen dan zelf het bak- 
programma. Met de ovencamera en een smartphone kun je 
de voortgang van je gerecht bovendien permanent in de 
gaten houden, foto's ervan maken én deze delen. 

TOUCHDISPLAY PRO EN DE DIGITAL  
CONTROL RING
De Digital Control Ring maakt bediening gemakkelijk en 
innovatief. De ovenfuncties zijn direct via het display in te 
stellen door gewoon met je vinger over de vlak geïntegreerde 
bedieningsring te bewegen. Zacht aantippen is voldoende 
om de gewenste instelling te selecteren. Het beeldvullende 
hoge resolutie TFT-Touchdisplay Pro maakt koken gemakke-

De serie 8 ovens van Bosch bieden een rijk en indrukwekkend palet aan functies.

De Steam 
Plus-functie  
laat je voedsel 
zacht en nog 
sneller garen  
op maximaal  
120°C.

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  A D V E R T O R I A L

lijker dan ooit: de afbeeldingen en informatieteksten bieden 
je stap voor stap begeleiding en helpen je steeds het juiste 
programma te kiezen. 

VOOR PERFECTE BAKRESULTATEN: 
DE PERFECTBAKE BAKSENSOR 
Bak je graag taarten, broodjes en quiche? Dankzij de 
PerfectBake baksensor hoef je niet meer te letten op oven- 
stand, temperatuur of baktijd. Kies gewoon het gewenste 
gerecht uit de lijst en druk op de knop. Je oven doet de rest. 
De PerfectBake baksensor meet voortdurend het vochtge- 
halte in de oven en regelt zo automatisch het bakproces. 

www.bosch-home.nl

NL_K_107_MHK_ADV_Bosch.indd   107NL_K_107_MHK_ADV_Bosch.indd   107 14.12.22   11:5714.12.22   11:57



108

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  K O K E N  &  G E N I E T E N

1+2 Wel geïnteresseerd in de voordelen van een combi-stoomoven, maar wil je de voordelen van 
een conventionele oven niet missen? Dan is de combi-stoomkoker van ATAG de ideale oplossing. 
Hij combineert beide technieken en kan ontdooien, opwarmen, stomen, pocheren en sous-vide. 
Met stoom kunnen gerechten worden omgetoverd tot een smaakexplosie. Dat kan bijvoorbeeld 
ook met een 3-in-1 oven van ATAG, die echt alles kan.  3 Met een multifunctionele oven van 
Zanussi kun je naar hartenlust grillen, bakken en braden. Bliksemsnel schoon dankzij de 
pyrolyse-reiniging.  4+5 Soms bakoven, soms stoomoven – en dat een uur lang op 70 tot 100 °C. 
Deze Miele zuigt het benodigde water vóór het kookproces gewoon op via een roestvrijstalen buis 
in het deurkozijn.

4 5

1

2

3

Perfect om zelfgemaakt lekkers mee te ne-
men: deze taartvorm met deksel en geïnte-
greerd snijmes van Berghoff (uit  
de Gem-serie, ong. 54 euro).

1 2

3

NL_K_104_113_MHK_Backoefen.indd   108NL_K_104_113_MHK_Backoefen.indd   108 19.12.22   11:4819.12.22   11:48



109

6+7 Alle nieuwe modellen van Pelgrim hebben 
een AirBake-functie met een geperforeerde AirFry 
bakplaat. Door de hete lucht, in plaats van olie, 
bak je gezonder en hoef je frites tussendoor niet 
om te draaien.  8 Met de nieuwe AssistSteam bij 
de 5-serie ovenlijn van Pelgrim bak je brood op 
professioneel niveau. Door de toevoeging van 
stoom tijdens het bakken op zeer hoge tempera-
tuur verbrandt het brood niet, maar krijgt het wel 
een knapperige korst.  9+10 De multifunctionele 
heteluchtovens van AEG met SteamBoost-functie 
zijn voorzien van handige, automatische 
Steamify®-functies. De SoftMotion-deur zorgt 
ervoor dat vanaf een zekere hoek de deur op de 
laatste centimeters automatisch en heel zacht 
wordt gesloten.  11 Stoom als nevenfunctie of als 
volwaardige toepassing – zo zou je het verschil 
tussen de  VarioSteam- en FullSteam-inbouwovens 
van NEFF kunnen samenvatten. FullSteam combi- 
neert stoomkoken met alle andere ovenstanden 
van een gewone bakoven – van boven- en onder- 
warmte tot grillen en langzaam garen. VarioSteam 
biedt stoomondersteuning.

6 7

8

11

10

STOOMKOKEN & HETELUCHT 
Voordelen van stoomkoken Een van de grootste pluspunten is de zorgvuldige 
bereiding van gerechten, waarbij veel voedingsstoffen – vooral vitamines – be-
houden blijven. De extra voedingsstoffen zorgen bovendien voor een smaakvol-
ler resultaat. Voor gerechten die veel finesse vereisen tijdens de bereiding – vis 
of broccoli, bijvoorbeeld – levert garen in de stoomoven ook geweldige 
resultaten op qua geur, textuur en kleur. Gebruik geen of minder olie om 
caloriearm te koken – een voordeel voor iedereen die op zijn gewicht wil letten. 
Wil je een gerecht van de vorige dag smakelijk en zorgvuldig opwarmen? Dan is 
een stoomkoker een zeer goede keuze – omdat er niet alleen warmte maar ook 
vocht aan het bereide gerecht toegevoegd wordt. Hetzelfde geldt voor ontdooien.
Voordelen van hetelucht Strikt genomen is hetelucht een energiebesparende 
variant van luchtrecirculatie. De warmte wordt door een ventilator in de 
ovenruimte geblazen en daar verdeeld. Voorverwarmen is niet nodig. Bovendien 
is er minder warmte nodig én kunnen er meerdere platen – met bijvoorbeeld 
gebak – tegelijk in de oven. Daarnaast scoort hetelucht ook goed qua efficiëntie: 
de baktijd is korter.

9
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SOUS-VIDE & WARMHOUDLADE  
Voordelen van de sous-vide-techniek De smaken en 
aroma's in de vacuümzak gaan niet verloren, omdat er 
geen verdamping plaatsvindt. Ook voedingsstoffen 
blijven op deze manier goed bewaard. Het gelijkmatige 
vacuümkoken in het waterbad voorkomt ook dat een 
gerecht gaat aanbranden. Met sous-vide is het voorkoken 
van voedsel heel eenvoudig, want alles blijft lang vers en 
kan zonder problemen opnieuw opgewarmd worden. Een 
groot voordeel als je gasten uitnodigt en meerdere 
gangen serveert. De kooktechniek kan ook volledig 
zonder vetten of oliën toegepast worden. En last but not 
least, dankzij de vacuümzakken is het reinigen van de 
apparaten een fluitje van een cent.  
Voordelen van warmhoudlades Ze zijn een must in 
professionele keukens en worden ook steeds populairder 
bij hobbykoks. De toestellen zijn dan ook altijd multifunc-
tioneel: je kunt ze gebruiken als bordenwarmer, om hele 
gerechten of bijgerechten warm te houden en soms zelfs 
om te garen op lage temperatuur, een zachte, steeds 
populairdere bereidingswijze, vooral voor vlees. Gistdeeg 
kan ook veilig en efficiënt rijzen in een warmhoudlade. 
Deze kan daarnaast gebruikt worden om bevroren voedsel 
snel te ontdooien zonder waardevolle voedingsstoffen 
verloren te laten gaan. Ook chocoladecoating of boter 
smelt zachtjes in de warmhoudlade, en fruit of kruiden 
worden efficiënt gedroogd.

1 De warmhoudlade van AEG uit de Matt Black-serie kan gerechten niet alleen warm houden maar ook vooraf efficiënt ontdooien, zodat de 
textuur en smaak behouden blijven.  2 Zinvolle invulling van de ruimte onder een ander inbouwapparaat – bij Siemens kun je kiezen tussen 
een vacuümlade en een multifunctionele warmhoudlade. Deze laatste kan nu ook slim gemonitord worden.  3 Om sous-vide te koken moet je 
het voedsel vacuüm zuigen. Deze vacumeerlade van Bosch kun je ook gebruiken om voedsel luchtdicht te verpakken en zo langer te bewaren.  
4 Alles in één – deze combinatie van een roestvrijstalen oven, stoomoven en warmhoudlade met glazen bodem van Gaggenau is verkrijgbaar 
met een warmhoudlade van 14 of 29 centimeter hoog.
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glutenvri j  -  zuive lvri j  –  zonder geraf f ineerde suiker

Ingrediënten voor ca. 6 stuks
Voor het deeg: • 200 gr. havermeel 
(alternatief: havervlokken tot meel malen in 
de mixer) • 2 tl bakpoeder • 300 gr. suiker- 
vrije appelmoes • 100 ml havermelk • 25 ml 
kokosolie • 25 ml koolzaadolie + een beetje 
olie om het wafelijzer in te vetten
Overig • kwastje • wafelijzer • pollepel

Bereidingswijze
• Meng het havermeel (of het zelfgemalen 
havervlokkenmengsel) en het bakpoeder in 
een kom. • Smelt de kokosolie. • Voeg de 
gesmolten kokosolie, koolzaadolie en de 
overige ingrediënten toe aan het havermeel 
en meng tot een gladde massa. • Verwarm 
het wafelijzer voor en vet de bakplaten in 
met een kwastje met een beetje koolzaadolie 
(herhaal deze stap na elke wafel). • Giet per 
wafel ongeveer anderhalve pollepel beslag in 
het wafelijzer en bak goudbruin in ongeveer 
2 minuten. 

WAFELS
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Ingrediënten voor ca. 24 stuks
Voor de cake • 280 gr. amandelmeel (geblan- 
cheerd) • 85 gr. tapiocameel • 95 gr. biologische 
kokosbloesemsuiker • 2 tl bakpoeder • 1 tl bak-
soda • ¾ tl zeezout, grof • ¾ tl vanillepoeder  
• 120 gr. appelmoes (ongezoet) • 150 ml 
amandelmelk zonder suiker of een plantaardig 
alternatief (licht opgewarmd) • 65 gr. kokosolie 
(gesmolten en afgekoeld) • 3 eieren (maat L)  
• 1 tl puur vanille-extract
Voor het glazuur • 240 ml bloedsinaasappelsap 
• 75 gr. rauwe honing • 115 gr. kokosboter
Voor de decoratie • evt. 1 bloedsinaasappel
Overige benodigdheden • cakevorm (tulband) 
• 2 grote mengkommen • taartspatel  
• tandenstokers • taartrooster • bakplaat (evt. 
bakpapier) • kleine steelpan • evt. rasp

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 175 °C boven-/onder- 
warmte (hetelucht: 155 °C). • Vet de cakevorm in 
met een beetje kokosolie. • Doe het amandel-
meel, het tapiocameel, de kokosbloesemsuiker, 
het bakpoeder, de baksoda, het zout en het 
vanillepoeder in een kom en meng door elkaar.  
• Meng in een tweede mengkom de appelmoes, 
de melk, de kokosolie, de eieren en het vanil-
le-extract. • Voeg het natte mengsel toe aan de 
droge ingrediënten en meng grondig. • Verdeel 
het deeg in de voorbereide vorm en strijk het 

oppervlak zo glad mogelijk met een spatel.  
• Bak in de oven gedurende 30 tot 35 minuten 
tot er bij de priktest geen beslag meer aan de 
tandenstoker blijft plakken en de cake terugveert 
als er licht op gedrukt wordt. • Laat de cake 
volledig afkoelen en draai deze dan pas om op 
een rooster. • Plaats het taartrooster met de cake 
op een bakplaat of een groot vel bakpapier.  
• Verwarm voor het glazuur het bloedsinaasap-
pelsap en de honing in een kleine steelpan, 
breng aan de kook en laat ongeveer 5 minuten 
sudderen tot het glazuur tot de helft gereduceerd 
is. • Voeg de kokosboter toe en klop op met een 
garde. • Laat het glazuur afkoelen en iets 
indikken. • Giet het glazuur op de afgekoelde 
cake (het overtollige glazuur druipt op de 
bakplaat of het bakpapier). • Laat de cake 
minstens 15 minuten rusten zodat het glazuur 
een beetje opstijft voor het opdienen.

TIP  Voor de decoratie met gedroogde 
sinaasappelschijfjes: spoel vooraf een 
bloedsinaasappel af met koud water en snij 
deze – liefst met een rasp – in heel dunne 
partjes. • Leg de partjes op een met bakpapier 
beklede bakplaat en droog ze ongeveer 2 uur 
(of langer) in de oven op 95 °C. • Verdeel de 
afgekoelde partjes naar wens over de met 
glazuur versierde cake.

Ingrediënten voor ca. 12 stuks 
• 200 gr. wortelen • 100 gr. amandelen (gemalen)  
• 3 el maïsmeel • 200 gr. gemalen hazelnoten  
• 2 ½ tl bakpoeder • 100 gr. biologische kokos- 
bloesemsuiker • 3 el gehakte walnoten • 1 snufje 
kaneel • 1 snufje zout • 120 ml neutrale bakolie (bv. 
zonnebloemolie) • 3 eieren (maat M) 
Overige benodigdheden: • muffinvorm • pa- 
pieren vormpjes 

Bereidingswijze
Leg de papieren vormpjes in de muffinplaat.  
• Verwarm de oven voor op 180 °C boven-/onder-
warmte (hetelucht: 160 °C). • Was en schil de wor- 
telen, rasp ze zo fijn mogelijk en zet ze apart. • Meng 
de amandelen met het maïsmeel, de hazelnoten, het 
bakpoeder, de kokosbloesemsuiker en de walnoten.  
• Voeg de kaneel en het zout toe. • Voeg bakolie en 
eieren toe en meng alles door elkaar. • Voeg als 
laatste de geraspte wortelen toe. • Giet het beslag in 
de papieren vormpjes, zet de muffinplaat in de oven 
en bak de muffins gedurende ong. 25 minuten. • Laat 
even afkoelen en genieten maar! 

WORTELMUFFINS

VANILLECAKE MET BLOEDSINAASAPPELGLAZUUR

glutenvri j  –  graanvri j–  zuivelvri j  –   zonder geraf f ineerde suiker

Groenten en fruit snij-
den als een echte chef 
– het wordt kinderspel 
met dit koksmes met 
roestvrijstalen lemmet 
en zachte handgreep 
van Berghoff
(uit de Leo-serie, 19 
cm, ong. 16 euro).

glutenvri j  –  zuive lvri j  –   zonder geraf f ineerde suiker
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Heb je een glutenintoleran-
tie of -allergie? Met onze 
recepten voor glutenvrij 
gebak maak je zelf de 
lekkerste gebakjes en taart 
bij de thee of koffie!
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Met kleine ontwerptrucs laat je  
kookeilanden, planken en kasten  
– visueel – opvallen en creëer  
je meer licht in het kookgedeelte.

ZO
ZWEVERIG
L A A T  V R I J S T A A N D E  K E U K E N E L E - 
M E N T E N  O P E E N S  V E D E R L I C H T  L I J K E N

Z aha Hadid heeft als architect wereldwijd haar 
sporen nagelaten met haar ongewone vormentaal. 
De spectaculaire gebouwen van haar hand bewijzen 

dat het heel goed mogelijk is om beton te laten zweven. 
En wat uitstekend werkt voor buitengevels kan ook binnen 
goed uitpakken. Zo worden vrij zwevende eilandkappen al 
jaren als afzuiging gebruikt. Boven de kookplaat zorgen ze 
op een elegante manier voor frisse lucht. In moderne 
keukens vindt dit gewichtloze karakter inmiddels ook 
navolging in andere elementen, die het zelfs expliciet 
benadrukken. Zoals Hadid met haar geraffineerde platte-
gronden hele gebouwen dynamiek laat uitstralen, zo kun 
je met clevere ontwerpideeën ook bij kookeilanden, 
wand- en onderkasten en rekken beweging suggereren. 
Daarvoor gebruik je kleuren, vormen, licht en natuurlijk 
je verbeelding.  

KIJK OP DESIGN

TON SUR TON

Ook een witte plint in dezelfde kleur kan een keukeneiland laten 
„zweven“. De bar versterkt het plaatje: het gebruik van een ander 
materiaal zorgt voor nog meer contrast met het werkblad.

Bewust gebruik van kleurcontrasten – hier: houten fronten met 
een zwarte plint - het kookeiland onderscheidt zich duidelijk van 
de rest van de ruimte als een op zichzelf staand designelement.

ACCENTKLEUR
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„Dat kan toch niet!“ 
– hoe vaak de Iraaks- 
Britse sterarchitecte, 
die in 2016 veel te 
vroeg overleed op 65- 
jarige leeftijd, dat zinnetje 
tijdens haar succesvolle carrière niet heeft moeten horen. 
Toch vond ze steeds weer slimme oplossingen om haar 
geniale projecten te realiseren. De hier getoonde voor-
beelden van Duits keukendesign laten op al even indruk-
wekkende wijze zien dat er altijd meerdere wegen naar 
Rome leiden. Met de hulp van een ervaren keukenadvi-
seur kun je jouw individuele wensen nog gemakkelijker en 
sneller realiseren. Zo wordt het haast kinderspel om van je 
eigen keuken een zwevend hoogtepunt in de kamer te 
maken.

Wie zegt dat vitrines altijd verzonken in kasten moeten zitten? 
Hier zijn ze omlijst door een chique ombouw. De combinatie met 
het glas geeft het geheel een lichte en elegante uitstraling.

Steeds stijlvol én praktisch zijn deze kasten met 
uitklapdeurtjes. Zo kun je kiezen of je de inhoud 
wilt verbergen of juist als decoratie wilt showen.

„Beam me up, Scotty!“ – je zou het haast uitroepen met zo'n 
spectaculair en ufo-achtig kookeiland in huis. Allemaal dankzij de 
creatieve accentverlichting.

Het communicatieve middelpunt van de keuken wat minder zwaar 
maken – dat is het idee achter het eiland op pootjes. Je kunt het 
eventueel zelfs moeiteloos meenemen als je verhuist.

 

OM IN TE LIJSTEN

VERBORGEN TALENTEN

LICHTSHOW

OP HOGE POTEN

Haar naam is 
synoniem voor haast 
gewichtloos en 
vloeiend design: 
Zaha Hadid, 

architect met visie.

<<
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Wat zou ons dagelijks leven zijn zonder vers en houdbaar voedsel? 
Extra's zoals NoFrost, verszones of connectiviteit zijn inmiddels wijd-
verbreid – maar er zijn nog meer praktische functies en innovaties.

PERFECT 
GEKOELD
N I E U W E  A P P A R A T E N  D I E  K O E L E N , 
I N V R I E Z E N  E N  O P  T E M P E R A T U U R  H O U D E N

Koelkast, open u!
Als bij toverslag gaat de deur van de koelkast of vriezer open op stemcommando 
– ook dit bestaat al enige tijd. Maar nieuwe ontwikkelingen laten niet langer op 
zich wachten: bijvoorbeeld dat de deur 70 graden of meer openzwaait in de 
automatische modus – precies zoals jij het wilt en instelt. Dat doet de Auto-
Door-koelkast of -vriezer van Liebherr. Je kunt de deuren ook openen met een 
klopsignaal – of beter gezegd: door twee keer ergens op de deur te kloppen, 
maakt niet uit waar. Stel van tevoren nog even in na hoeveel tijd de deur 
automatisch moet sluiten en je bent klaar!

Voor iedereen die nooit meer met volle of plakkerige handen 
voor een dichte koelkast of vriezer wil staan.
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Brand Model reference

2019/2016

160 L

ABCD

38dB

66 kWh/annumEffectievere en duurzamere koeling 
dankzij een tot 40 procent betere 
temperatuurverdeling.

Duurzaam van verbruik tot hergebruik
Energiebesparing, recycling en duurzaamheid – ook bij voedsel spelen ze een rol.  
En ze komen allemaal aan bod bij de aankoop van een nieuw apparaat. Koelkas-
ten en vriezers verbruiken tegenwoordig minder grondstoffen en stoten minder 
CO2-uit. Het nieuwe AEG-assortiment 6000 TwinTech® NoFrost, 7000 GreenZone 
en 8000 Cooling 360° vermindert de voedselverspilling tot 20 procent dankzij de 
verstechnologie. Bovendien is meer dan 80 procent van de materialen recyclebaar.

Comfort op elk niveau
In de wereld gaat het er vaak 
luidruchtig aan toe. Veel mensen 
hebben het daarom thuis graag zo  
stil mogelijk. De geluiden van 
huishoudelijke apparaten kunnen die 
rust verstoren. Stille koelkasten en 
vriezers kunnen er juist een belang- 
rijke bijdrage aan leveren. Met een 
geluidsniveau van slechts 29 dB, even 
stil als het tikken van een klok, is de 
vrijstaande koelvriescombinatie 
KGN39AIAT van Bosch een ware 
fluisterkampioen. Dit is mede te 
danken aan de innovatieve isolatie. 
Hierdoor haalt het toestel de hoogste 
energie-efficiëntieklasse A. Verdere 
pluspunten zijn het multi-airflow-sys-
teem, de VitaFresh-lade en NoFrost.

Maak plaats!
Zeer grote of hoge schalen en flessen passen vaak maar moeilijk in 
de koelkast. Dit vraagt om verstelbare en slim ontworpen schappen. 
De iQ700-reeks van Siemens komt bijvoorbeeld met twee afzonderlij-
ke glazen platen van elk 14 centimeter diep. Deze zogenaamde 
varioShelfs kun je onder het achterste element schuiven, zodat alles 
wat gekoeld moet worden er makkelijk in past. Slimme extra functie: 
een spraakgestuurde deuropener.

Om het je helemaal makkelijk te maken, kun je 
de deur ook met je stem op een kier zetten.

117

In maart 2021 werd een nieuw energielabel voor 
koelkasten ingevoerd, dat loopt van A tot G. De 
labels A+ tot A++ bestaan niet langer.

Flexibel gebruik  
van de ruimte
De SpaceFlex koel-vriescombinatie van Zanussi  
is een sterk verhoogde uitvoering met nog meer 
opbergruimte bovenin. Dankzij de grote, verstel- 
bare vakken kun je die ruimte bovendien aan je 
eigen behoeften aanpassen.

Energie-efficiëntieklasse

QR-code voor 
online apparaatgegevens

Energieverbruik

Inhoud koelvak

Geluidsniveau
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Natuurlijk geïsoleerd
Om te komen tot duurzame energiezuinige koeling en het best mogelijke EU-label –  
energieklasse A – hiervoor te bemachtigen, hebben de fabrikanten hun creativiteit 
gebruikt: zo kiest Miele in de K 4000-serie voor isolatie met een kern van kiezelzuur, een 
stof van organische oorsprong met milieuvriendelijke eigenschappen. De apparaten uit 
deze reeks hebben ook een vershoudsysteem waarmee je vers voedsel tot vijf keer langer 
kunt bewaren dan in een conventioneel groentevak.

De DynaCool-functie zorgt voor een  
perfect klimaat in elke koelzone.

Mooi makkelijk
Deze koel-/vriescombinatie met sleepdeur van Pelgrim is van alle
gemakken voorzien. Dit apparaat heeft felle ledverlichting als de
deur wordt geopend. De inhoud van de koelruimte is 181 liter. Deze
is voorzien van een CrispZone die groenten en fruit bijzonder lang
bewaart. Het vriesgedeelte van deze koel-vriescombinatie heeft een
inhoud van 70 liter en is voorzien van glazen plateaus. Hierdoor zijn
de lades uitneembaar, zodat er extra ruimte is voor grote items zoals
taarten of kalkoen. En de FreezeSlide lade is een praktische open lade.

Het juiste formaat
Naast de koelende eigenschappen spelen ook de 
omgeving en locatie een rol. De keuken speelt een 
belangrijke rol bij het kiezen van een koelkast. 
ATAG biedt oplossingen, bijvoorbeeld de Magna 
Koelkast met DuraFresh. Hier hoef je alleen maar de 
juiste temperatuur in te stellen voor verse vis, vlees, 
zuivelproducten, groenten en fruit tussen -2°C en 
5°C het automatische bevochtigingssysteem zorgt 
voor het juiste vochtgehalte in de lade. Met het 
DuraFresh koelsysteem blijft de versheid echt vers.

Handig om restjes in de koelkast  
te bewaren: vershoudbakjes met  
intelligente sluiting (Berghoff Leo,  
5-delige set, ong. 64 euro).
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Design en innovatie
Toegegeven, het is geen echte wijnkoelkast. Maar ook champagne kan 
goed gekoeld worden in deze speciale editie van SMEG. De Clic-
quot-koelkast is een champagneflesverpakking geïnspireerd op de 
iconische SMEG-koelkasten uit de jaren 50. Ze zijn verkrijgbaar in de 
kenmerkende Yellow Label kleur van het champagnehuis en het 
typerende roze van de rosé schuimwijn. Deze miniatuurversie weerspie-
gelt perfect het onderscheidende design van SMEG en tegelijkertijd de 
creatieve geest van Veuve Clicquot.

Totale controle met 3 klimaatzones
Heeft u verschillende temperaturen nodig voor verschillende wijnen, dan 
is de ATAG 3-zone wijnklimaatkast de perfecte oplossing, elk instelbaar 
van 5ºC tot 20ºC. Daarnaast biedt hij plaats aan 190 flessen (0,75 l), 
heeft volledig uittrekbare houten schappen met softclose sluiting, een 
volledig uittrekbare lade met dienblad en accessoirelade en een 
TFT-kleurentouchscreen met ingebouwde camera voor het scannen van 
etiketten. Met de wijnkast-app Connect Life kom je vervolgens alles te 
weten over je eigen wijnen, bijvoorbeeld over de herkomst, maar ook 
over serveersuggesties. Alleen daarvoor scan je het label met de app of 
de ingebouwde camera. Het wijninventarisatiesysteem vertelt niet alleen 
welke wijn je in je kast hebt staan, maar ook wanneer en van wie je die 
hebt gekregen. De app geeft ook volledige controle over het juiste licht 
en de juiste temperatuur van de wijn.

Je wijnflessen voortaan een- 
voudig én doeltreffend openen?  
Dat kan met deze professionele 
kurkentrekker (Berghoff  
Essentials, ong. 9 euro).

Wijnkelder  
in je woonkamer
Je wijn niet alleen bewaren en 
presenteren, maar ook verder laten 
rijpen – dat is het idee van een 
wijnklimaatkast. Wijnkoelkasten 
bootsen de omstandigheden in de 
wijnkelder na: de wijnklimaatkas-
ten van AEG – hier de 8000 Perfect 
Shelving Cellar – elimineren dan 
ook lichtinval met behulp van 
getinte glazen deuren, een donker 
interieur en ledverlichting zonder 
UV-straling. Want naast tempera-
tuurschommelingen en oxidatie kan 
ook licht een negatief effect 
hebben op de smaak en de kleur. 

Wijnkoelkasten
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Heldere indeling, perfecte temperatuur 
De temperatuur kan tot op de graad nauwkeurig geregeld worden van 5 tot 20 °C – zelfs per zone. Zo kunnen rode wijnen, witte wijnen en 
champagnes toch in één kast op de perfecte temperatuur bewaard worden. En dat is precies wat je krijgt met de Vinidor-reeks van Liebherr: 
twee of drie wijnsafes in één klimaatkast. Zo kun je jouw wijnen ook langdurig opleggen. De verschillende formaten van de wijnsafes maken 
de apparaten geschikt voor elk wijnassortiment. Aanvoer en filtratie van verse lucht zorgen voor een optimale luchtkwaliteit.

Wijnkoelkasten
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Compacte perfectie
De wijnklimaatkast van ATAG is ideaal voor het bewaren van je wijnen in een compact formaat: met twee klimaatzones die je instelt tussen 
5ºC en 20ºC kun je de mooiste wijnen op temperatuur bewaren, zodat zij het beste tot hun recht komen. Een capaciteit van 38 flessen biedt 
plaats aan een rijke wijnvooraad. De etiketten kunnen hier ook gescand worden met de speciale app. Je opent en sluit de deur gemakkeljik 
met push-to-open en soft close. Het full color TFT-display is overzichtelijk en bedien je met softtouch-toetsen.

Stijlvol in de spotlight
Klimaatkasten die ook nog voor 
sfeerverlichting zorgen zijn blikvanger, 
eye candy en stijlobject tegelijk. De 
wijnkoelkasten van Gaggenau beschikken 
over vijf voorgeprogrammeerde verlich-
tingsmodi. Daarmee zetten ze niet alleen 
jouw voortreffelijke wijnen in de 
spotlight, maar creëren ze ook een 
stijlvolle en gezellige sfeer in de ruimte. 
Om je wijnen te beschermen, worden ze 
in deze klimaatkasten bovendien 
trillingsarm en bij een gecontroleerde 
vochtigheidsgraad gekoeld. Je kunt je 
wijn op keldertemperatuur bewaren of op 
de perfecte drinktemperatuur klaarzetten 
om geserveerd te worden. 

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N
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Elk jaar op Internationale Ener-
giebesparingsdag worden con-
sumenten, industrie en politici 
opgeroepen om na te denken 
over de manier waarop we onze 
hulpbronnen gebruiken. Hoe 
goed is het dan dat je ook eens 
helemaal zonder elektriciteit 
kunt bakken, braden of ko-
ken en toch kunt genieten 
van een heerlijk feestmaal? 

VANDAAG BLIJFT HET 
KOUD IN DE KEUKEN!
C R E A T I E V E  G E R E C H T E N  
Z O N D E R  F O R N U I S  E N  O V E N

Ingrediënten voor 4 personen 
Voor de soep • 250 ml bietensap • 400 gr. 
zure room • 500 ml karnemelk • 1 snufje 
zout • ½ theelepel honing • 1 bosje dille  
en 1 bosje bieslook • 1-2 lente-uitjes  
• 1 middelgrote komkommer • 1 bosje radijsjes 
Voor de topping • een beetje crème 
fraîche • gehakte kruiden • grof zout  
• eventueel 2 hardgekookte eieren
Overige benodigdheden • garde • scherp 
mes • groentenrasp • soepkommen

Bereidingswijze
Klop bietensap, zure room en karnemelk  
door elkaar, breng op smaak met een beetje 

zout en honing. • Was en reinig de kruiden 
en de lente-uitjes zorgvuldig, hak ze fijn en 
voeg ze toe. • Rasp de komkommer en 
schep hem erdoor. • Was en reinig de 
radijsjes, snijd ze in dunne plakjes en voeg 
deze toe aan de koude soepbasis. • Laat 
het geheel ca. 3 uur trekken in de koelkast. 
• Serveer in soepkommen (of andere kleine 
kommen) en garneer naar believen met 
crème fraîche, gehakte kruiden en grof 
zout.

TIP  Heb je nog twee hardgekookte 
eieren over van gisteren? Snijd ze dan in 
kleine blokjes en strooi deze over de soep.

KOUDE RODEBIETENSOEP MET KARNEMELK

Goed om te weten
Onze heerlijke receptideeën  
zijn ook perfect voor een  
zomerse picknick of een  
verfijnd feestbuffet.
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Ingrediënten voor ca. 4 personen 
• 3 middelgrote courgettes • 2 el 
olijfolie • 1 el azijn • 2 kleine snufjes 
zout • 1 snufje peper • 1–2 teentjes 
knoflook • 2 el gehakte walnoten  
• een beetje feta, indien gewenst
Overige benodigdheden • scherp 
snijmes of groentenrasp • knoflookpers 
• groot bord of schaal

Bereidingswijze 
Verwijder de uiteinden van de courget-
tes. • Snijd de courgettes met een 
scherp mes of rasp in zeer dunne plakjes 

en leg ze ongeveer 30 minuten in een 
marinade van olie, azijn, zout en peper. 
• Als de plakjes goed gemarineerd en 
zacht geworden zijn, leg ze dan in een 
waaiervorm op een groot bord of een 
schaal. • Plet de geperste knoflook met 
een beetje zout tot een pasta, meng de 
walnoten erdoorheen en strooi over de 
carpaccio. 

TIP  Voeg eventueel nog wat grof 
verkruimelde feta toe aan dit heerlijk 
lichte zomergerecht.

COURGETTE-CARPACCIO

Ingrediënten voor ca. 4 personen 
• 125 gr. gerookte forelfilets - ¼ bosje 
dille (alternatief: bieslook) • 200 gr. 
mierikswortelroomkaas • 2 tl mosterd 
(grof) • 2 tl citroensap • 1 snufje zout  
• 1 snufje peper • 1 klein snufje suiker 
• stokbrood

Bereidingswijze 
Verwijder de graten uit de gerookte 
forelfilets. • Trek de vis uit elkaar en leg 
deze in een kom. Hak de dille fijn en 
voeg deze toe aan de vis. • Meng de 

mierikswortelroomkaas en de grove 
mosterd erdoor. • Breng op smaak met 
citroensap, zout, peper en een beetje 
suiker. • Serveer met vers stokbrood.

TIP  Gebruik eens gerookt zout in 
plaats van keukenzout. Dat versterkt de 
smaak van de forelfilets. En: zo kun je 
ook een zalmcrème maken. Roer 
gewoon gerookte zalm, roomkaas, een 
halve ui, crème fraîche, citroensap door 
elkaar en kruid af met een beetje zout 
en peper.

FORELCRÈME OP STOKBROOD

Ingrediënten voor ca. 4 personen 
• 80 gr. boterkoekjes • 50 gr. kokosolie  
• 200 gr. mascarpone • 250 gr. kwark  
• 60 gr. suiker • 1 zakje vanillesuiker  
• 50 gr. gehakte amandelen  
• verse vijgen, muntblaadjes en  
een paar hele amandelen ter decoratie 
Overige benodigdheden • deegroller 
• diepvrieszakje • garde • spuitzak  
• dessertglazen.

Bereidingswijze 
Doe de boterkoekjes in een diepvries-
zakje en verkruimel ze zo fijn mogelijk 
met de deegroller. • Meng de koekkrui-

mels met de vloeibare kokosolie 
(kamertemperatuur). • Bedek de bodem 
van de dessertglazen met een deel van 
het boterkoekjesmengsel. • Klop de 
mascarpone en de kwark tot een romige 
crème, voeg de suiker en de vanillesui-
ker toe. • Doe de crème in een spuitzak. 
• Vul de glazen naar wens met 
afwisselend een laagje crème, een 
laagje koekmengsel en een laagje 
gehakte amandelen. • Zet het dessert 
minstens 2 uur in de koelkast. • Garneer 
elk glas voor het opdienen met kwartjes 
verse vijg, een paar hele amandelen en 
een blaadje munt.

TIRAMISU VAN MASCARPONE-KOEKJES MET VIJGEN

Fo
to

’s:
 iS

to
ck

 (4
) /

 9
dr

ea
m

st
ud

io
, M

ar
ih

a-
ki

tc
he

n 
N

at
al

y 
Ha

ni
n,

 N
oi

rC
ho

co
la

te
, S

hu
tt

er
st

oc
k 

(4
) /

 D
es

ig
m

o,
 k

ris
tin

bl
ac

k,
 s

ha
do

w
ca

st
er

 s
tu

di
o,

 V
is

ua
l G

en
er

at
io

n.
 

NL_K_122_123_MHK_REZ_ohneHerd_ohneOfen.indd   123NL_K_122_123_MHK_REZ_ohneHerd_ohneOfen.indd   123 14.12.22   11:5614.12.22   11:56



124

K E U K E N M A G A Z I N E  2 0 2 3  / /  L E V E N  D O E  J E  I N  D E  K E U K E N

De redactie heeft ook een zeer 
nauwkeurig beeld van de ontwerp-
details en technische must-haves 
van hun eigen droomkeuken.

SAAI? NIET BIJ ONS!
D I T  I S  W A T  H E T  K E U K E N M A G A Z I N E - T E A M  L E U K  V I N D T

Sophie, redactrice
Coole materiaalmix 
„Als het in de smaak valt, is het OK. Trendy nieuwe 
kleuren, gecombineerd met verfijnde accenten - 
in dit geval een deftige goudkleur - en een natuur- 
lijke marmerlook sluiten in deze keuken aan bij 
de huidige tijdgeest. Simpelweg heel chic!“

Emma, assistente
Helemaal in balans 
„ Ik houd ervan dat 
de dingen in harmo-
nie zijn. Dat is ook 
duidelijk te zien aan 
mijn favoriete keuken, 
een model in zwartwit. 
Hier is de kleurstem-
ming absoluut in 
evenwicht.“
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Sara, stagiaire 
De nieuwe woonwereld 
„ In moderne keukens worden 
planken en kasten creatief 
gebruikt om decoraties en 
planten te showen.“

Hans, redacteur 
Nostalgie met een moderne touch 
„Eerlijk is eerlijk: traditionele landelijke keukens zijn 
zeker niet ieders smaak. Maar als ze zo stijlvol 
worden geïnterpreteerd, zoals in dit geval, dan vind 
zelfs ik, als liefhebber van modern design, het mooi.“

Ruben, fotograaf
Baristakunst in de studio
„Tijdens onze shoots, die af en toe wat langer 
duren, wil ik geen bruine bouillon drinken, 
maar echte smaak ervaren. De innovatieve 
volautomatische koffiemachine EQ900 van 
Siemens zorgt daarvoor.“
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Stijn, beeldredactie
Zo is barbecueën voor iedereen leuk!
„Ideaal voor kleine barbecues met onze 
buren. De middelgrote keramische 
BBQ-grill uit de Ron-serie van Berghoff 
(ca. 760 euro) is ideaal voor het bereiden 
van heerlijke gegrilde gerechten voor 4 
tot 6 personen. De koepelvormige kera-
mische schaal van de grill zorgt voor een 
perfecte temperatuurregeling, zodat het 
eten gelijkmatig gaar wordt.“

Merle, grafisch specialist
Een kwestie van gevoel
„Ik kook graag met mijn visueel gehandi-
capte zus. Hoe dat in zijn werk gaat? Met 
dank aan ATAG! Die hebben een silico-
nenmat ontwikkeld waarmee je de pan-
nen op gevoel op de goede plek op de 
kookplaat kunt plaatsen. De speciale 
vorm van de mat zorgt ervoor dat de 
pannen precies op de kookzones terecht-
komen. Geniaal!“

Bram, productie
De combinatie doet het ‘m 
„Of het nu gaat om een 3-in-1 oven, een 
combi-stoomoven, een oven met mag-
netronfunctie of een solo- of combi-
magnetron - bij Pelgrim vindt iedereen 
de beste oplossing, om ervoor te zodat 
het eten na een lange dag op kantoor 
snel kan opgediend worden na het 
opwarmen, bakken of stomen."
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Torvehallerne (markthal)
Eten doe je met je ogen in de uitstekend 
gesorteerde markthal Torvehallerne. Maar in 
deze buik van Kopenhagen tref je ook tal van 
kraampjes waar je smørrebrød, zeevruchten en 
handgemaakte chocolade kunt proeven.  
Tip: de „Palæo“ lokt publiek met allerlei 
„gerechten uit de steentijd“ – maar of de 
Neanderthalers ook zo voortreffelijk smulden... G

ro
et

en
 u

it
 .

..
Aamanns

Smørrebrød is geen grapje, maar een klassiek stukje  
Denemarken: nuchter, hartig en soms zelfs behoorlijk verfijnd. 
Smørrebrødspecialist Aamanns aan de Øster Farimagsgade 10 
serveert heerlijke kunstwerkjes. De sandwiches met gerookte 

paling zijn geniaal. Bestel er zeker ook een zelfgestookte 
borrel of een glas lokaal biologisch bier bij.

Café Væksthuset 
Een cappuccino tussen de geurige 
bloemperken? Dan is café Væksthuset 
op Grønnegårdsvej de place to be. 
Chillen in de serre met tuin – een 
heerlijke plek voor zoete en hartige 
hapjes en het populaire campusbier. 
Het café is opgericht door studenten 
van de naburige universiteit. In het 
weekend is er live muziek en een 
barbecue.

Kødbyens Fiskebar
Een mix van een oude 
viswinkel en een trendy 
restaurant in industriële stijl 
– dat is Kødbyens Fiskebar in 
het hippe Vesterbro, een van de 
populairste wijken van Kopenha-
gen. De beste zeevruchten, bereid 
volgens de nieuwe Deense keuken, 
met een uitgelezen selectie wijnen. 
Altijd druk, maar met een geweldige en 
informele sfeer (je voelt er nog steeds de 
historische flair van de oude vleeshallen).
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The Royal Smushi Café
Een echte blikvanger: Deense designtoppers 

als Holmegaard en Fritz Hansen zijn 
verantwoordelijk voor het kleurrijke 
interieur. Design op je bord: de smushi 

in het Royal Smushi Café is een mix van smørrebrød 
en sushi. Ook niet te versmaden zijn de verleidelijke 

taarten, stijlvol geserveerd op Royal Copenhagen-servies.

Geranium
Scandinavische keuken tot in de perfectie: drie Michelin-sterren schitteren boven 
restaurant Geranium op de 8e verdieping van het nationale voetbalstadion. Het menu 
– bijvoorbeeld "The Summer Universe" voor ongeveer 430 euro, exclusief wijnarrange- 
ment – in "The World's Best Restaurant 2022" telt meer dan 20 mini- en microgangen. 
Het zijn ongelooflijke creaties bestaande uit vis, zeevruchten, groenten en wilde kruiden. 
Het meeste wordt rauw opgediend. Wél 90 dagen van tevoren boeken!

Peter Beier Chokolade
Het is eigenlijk zonde om ze 
op te peuzelen, de choco- 
lade kunstwerken en 
droombonbons van Peter 
Beier. Ze worden allemaal 

met de hand gemaakt. 
Immers, alleen de 
beste chocolade ter 

wereld is goed genoeg voor je 
klanten. Niet te missen: de ver- 

leidelijke chocoladefondue en onweer- 
staanbare warme chocolademelk aan de 
choco-bar!

Sla om 
voor nog meer 
interessante 
informatie!

KO
PE

N
H

A
G

EN
BARR
Noma Kopenhagen werd lang beschouwd 
als het beste restaurant ter wereld.  Eind 

2016 besloot chef-kok René Redzepi het 
gerenommeerde restaurant op de oude locatie 

Strandgade 93 te sluiten. Nog geen jaar later 
opende hij daar het exclusieve Barr, samen met vriend 
en collega Thorsten Schmidt, een Duits-Deense chef- 
kok. De soulfood-keuken is tevens een eerbetoon aan 
de Noordzee. 
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Het „Venetië van het Noorden“, zo wordt deze Deense metropool ook wel 
genoemd. Zij heeft zowel cultureel als culinair veel te bieden. Het is de stad 
waar experimenteerzin, hygge en levenslust elkaar ontmoeten. Samen zorgen 
ze voor een welhaast zuidelijk temperament.

„RÖMPÖMPÖMPÖM“  
VOOR FIJNPROEVERS
K O P E N H A G E N  –  V E R Z A M E L P U N T  V O O R  F O O D I E S  E N  
W E R E L D H O O F D S T A D  V A N  D E  A R C H I T E C T U U R  2 0 2 3 .

V  roeger gingen mensen naar Kopenhagen 
om de Kleine Zeemeermin te bewon-
deren op de Langelinie-promenade. 

En om een hotdog te eten in het pretpark 
Tivoli. Hotdogs zijn nog steeds typisch voor 
de Deense metropool, die zichzelf graag 
omschrijft als „hyggelig“ – gezellig. Dat 
merk je het duidelijkst bij de pølsevogn, de 
hotdogkraam. Het is een ontmoetingspunt 
voor mensen uit alle lagen van de bevolking en 
alle leeftijdsgroepen. Ze praten er ontspannen over 
religie en samenleving, terwijl ze genieten van hun hotdog. 
Met ketchup, mosterd, geroosterde of rauwe uitjes, kom- 
kommersalade en brood. Veel Denen drinken er graag 

koude chocolademelk bij. Niet bepaald een 
culinaire openbaring. Toch maken steeds 

meer fijnproevers de pelgrimstocht 
naar Kopenhagen. Ze worden gelokt 
door de nieuwe Scandinavische  
keuken. Hiermee heeft een jonge 
generatie koks de toprestaurants 
veroverd. Het recept: traditionele 
gerechten en bijna vergeten ingre- 
diënten omvormen tot nieuwe, 

spannende creaties met behulp van 
verfijnde bereidingswijzen. Verse 

producten die in het Scandinavische 
klimaat groeien en gedijen spelen hierbij de 

hoofdrol. In een tijd waarin je bijna overal in de 
winter nog aardbeien en asperges kunt eten, 
gebruiken deze kekke koks uit Kopenhagen haast 
uitsluitend seizoensgebonden en regionale 
producten. De hype rond de nieuwe Scandina- 
vische keuken werd destijds aangewakkerd door het 

succes van het wereldberoemde restaurant Noma 
(waarvan de chef-kok in 2017 op de oorspronkelijke 

locatie aan de Strandgade 93 het restaurant Barr 
opende). Maar voor de strengste gelovigen in de fijn- 

proeversbijbel die „Michelin-gids“ heet is er zelfs nog een 
beter restaurant in Kopenhagen: met Geranium kreeg 
Denemarken in 2016 zijn eerste driesterrenrestaurant. In 
2022 eindigde het zelfs bovenaan de ranglijst „The World‘s 
50 Best Restaurants“. Gastronomie is voor de stad een heuse 

trekpleister geworden. Dit komt mede doordat 
je op vrijwel elke straathoek lekker eet en er 

niet alleen in de culinaire tempels fantas-
tisch gekookt wordt. Zelfs de oude, ver-
trouwde hotdog smaakt verfijnd in Kopen-
hagen: Claus Christensen heeft de bio- 
logische hotdogkraam DØP „uitgevonden“. 

De afkorting staat voor „Den økologiske 
pølsemand“ – de biologische worstenman. 

Hotdogs helemaal hip: bij Rundetårn of op 
Amagertorv 31 staan mensen geduldig in de rij  

voor een biologische varkensknakworst met knoflook, een 
kaasworst met hooikaas of veganistische tofucrackers. 

DE COMEBACK VAN SMØRREBRØD
Wie herinnert zich niet de Zweedse kok uit de „Muppet 
Show“? Met een vrolijk „römpömpömpöm“ vierde hij ieder 
belegd broodje: het beroemde smørrebrød. Dit van oor-
sprong Deense nationale gerecht kent een eeuwenoude 
traditie. Oorspronkelijk bestond smørrebrød uit een sneetje 
hard roggebrood, met daarop haring, rosbief of aardappel-
schijfjes, gegarneerd met mierikswortel, sinaasappelschijfjes 
of mayonaise. De eerste smørrebrød-restaurants waren 
namelijk eigendom van slagerijen of viswinkels. Elke uitbater 
gebruikte gewoon wat hij in huis had en legde het op een 
stuk brood. Kopenhagers knagen hun smørrebrød vooral 
tijdens de lunch, maar de klassieke, dik belegde en door-
gaans vette variant is inmiddels vervangen door moderne 
versies.  Bijzonder inventief bleek chef-kok Adam Aamann. 
In zijn smørrebrød- snackbar en -restaurant kiest hij voor een 
combinatie van lokale en duurzame producten. Zo perfectio-
neert hij deze Deense sandwich. 

KONINKLIJKE ZOETWAREN
Maar ook wie graag toegeeft aan de zoete verleiding vindt in 
deze stad genoeg lekkers. De Denen houden van vers gebak, 
van oudsher vooral bladerdeegcreaties gevuld met een keur 
aan verschillende crèmes. Een waarlijk zoete bekroning van 
een culinaire strooptocht door Kopenhagen – een van de 
verrassendste verwenmetropolen van Europa, die in 2023 
bovendien als tweede stad ooit, na Rio de Janeiro, werd 
uitgeroepen tot UNESCO wereldhoofdstad van de architec-
tuur. Zou dat de kers op de taart zijn? <<
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1. Slot Christiansborg: in dit voormalige verblijf van de Deense koninklijke familie zetelt nu onder meer het parlement.  2 De Zweedse kok uit de 
„Muppet Show“ maakte smørrebrød ook buiten Denemarken beroemd.  3 Letterlijk vertaald betekent Kopenhagen „haven van kooplieden“. Hier 
genieten de mensen van de nabijheid van het water en van het flaneren over de promenades (afbeelding: de bontgekleurde geveltjes van Nyhavn). 
En: veel Kopenhagers houden van hun fiets en fietsen ook naar hun werk in de binnenstad.  4 Bij Slot Amalienborg, de stadsresidentie van de 
koningin, kun je elke dag de wisseling van de wacht bijwonen. 5 Tivoli is het op één na oudste pretpark ter wereld. Het ligt pal naast het stadhuis. 

ADRESSEN
Aamanns  
Øster Farimagsgade 12 
2100 København

BARR 
Strandgade 93 
1401 København

Café Væksthuset 
Grønnegårdsvej 15 
1870 Frederiksberg

Geranium 
Per Henrik Lings Allé 4  
8. Sal  
2100 København

Kødbyens Fiskebar  
Flæsketorvet 100 
1711 København

Peter Beier Chokolade  
Store Kongensgade 3 
1264 København

The Royal Smushi Café 
Amagertorv 6 
1160 København

Torvehallerne 
(Markthalle)  
Frederiksborggade 21 
1362 København

1
2

3

4
5
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MAG JE WEL EEN MES CADEAU DOEN?
Volgens een eeuwenoud bijgeloof niet. Vroeger was een mes helemaal 
geen eet- of kookgerei, maar een wapen.  De koper zou altijd verantwoor-
delijk blijven voor wat er met het mes gebeurt en dat kunnen vervelende 
dingen zijn. Bovendien brengt dit cadeautje ook nog eens ongeluk. Zo zou 
het snijdende voorwerp de vriendschaps- of bloedband doorsnijden. 
Gelukkig kun je het ongeluk afwenden door een muntje ervoor te vragen. 

KITCHEN STORIES
I N T E R E S S A N T E  K E U K E N W E E T J E S

Tweefasige messen- 
slijper „Leo”,  
ABS, keramisch,  
ongeveer 16 euro  
(van BergHOFF). 

PINDAKAAS OF 
PINDABOTER?
Eet je wel eens pindakaas 
in het buitenland, dan 
weet je dat het beleg in het 
Engels peanut butter 
wordt genoemd. Waarom 
gebruiken wij de naam 
pindakaas terwijl er geen 
grammetje kaas inzit? Dat 
zit zo: pindakaas (of 
pindaboter) werd bedacht 
door Harvey Kellogg 

(inderdaad, bekend van de cornflakes). Toen het in 1948 naar 
Nederland kwam, was boter een beschermde naam die je alleen 
mocht gebruiken voor echte roomboter. Dat was dit pindasmeersel 
natuurlijk niet. In navolging van de al bestaande leverkaas dat ook 
geen kaas bevat, werd het nieuwe beleg als pindakaas op de markt 
gebracht. De naam was trouwens niet helemaal nieuw. Surinamers 
gebruikten het sinds de achttiende eeuw al voor massieve blokken 
gestampte pinda’s. Van dat blok kon je, net als van kaas, plakken 
afsnijden voor op brood. 

Boekentip
Voer Kookboek voor de 
beginnende foodsnob 
– Tobias Camman

240 pagina‘s, Hardcover,  
ISBN: 9789463494151,
Blossom books, ongeveer 30 euro.

Sta je wel eens in de keuken en wil je net een 
stapje verder gaan? Dan is Voer hét perfecte 
kookboek. Met Tobias Cammans bijzondere 
technieken en nieuwe smaakcombinaties tover je een 
hoogwaardig gerecht met een hoog restaurant-  
gehalte op tafel. De gemene deler van alle recepten: 
écht moeilijk wordt het nooit.

WIST JE DAT?
Koekiemonster uit Sesamstraat nog 
nooit een chocolade cookie heeft 
gegeten? Om de poppen niet vet en 
vies te maken at hij met voedsel-
kleurstof geverfde rijstwafels! 
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www.abbiamokeukens.nl

Passie – de beste voorwaarde voor de inrichting van  

hoogwaardige woonruimtes. In onze collectie Elegante  

vindt u verfijnde keukens met een vleugje sensualiteit en  

een tintje op en top karakteristiek design. Daarbij  

gebruiken we uiteraard alleen de allerbeste ingrediënten. 

RUIME KEUZE AAN FRONTEN EN KLEUREN
Abbiamo Elegante Keukens biedt u een ruime keuze in  

fronten, grepen en kleuren. Laat u adviseren in één van onze 

showrooms.

Kijk voor alle dealers van Abbiamo op 

www.abbiamokeukens.nl

ABBIAMO 
ELEGANTE

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
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MHK KeukenExpert · Einsteinweg 23 C · 3404 LH IJsselstein
Telefoon 030 - 287 60 70 · info@mhk.nl · www.mhkkeukenexpert.nl

Een keuken is veel meer dan een ruimte om te koken. Realiseer daarom uw droomkeuken samen met ons.  
In de planning ervan combineren wij al onze ervaring met passie voor keukens. Afgestemd op uw individuele 
wensen en  geheel passend in uw persoonlijke lifestyle.

Een keuken vol leven!
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