TAKING TASTE
FURTHER

CHICKS LOVE FOOD ÉN AEG
De keuken van Elise
van chickslovefood.com

INNOVATIVITEIT
IN DE KEUKEN

Trends in keukenapparatuur.

JONNIE BOER
AMBASSADEUR VAN AEG
Librije’s Atelier voorzien
van AEG-apparatuur.

ONZICHTBAAR MOOI

De AEG Pure Black inductiekookplaten.

2 - AEG - TAKING TASTE FURTHER

Taking Taste Further
Aan deze een uitgave werkte mee: Brigitta Knol
Met dank aan: Metro, Keuken & Design vakblad, Vitamin magazine,
KIM interieurmagazine
Vormgeving: Qiss reclame en resultaat
Drukwerk: Samplonius & Samplonius
Taking Taste Further is een uitgave van AEG
onderdeel van Electrolux Home Products (Nederland) BV.
aeg.nl
Januari 2018

Voorwoord

BRENG JE KEUKEN OP
SMAAK MET AEG
Dat we elke avond de pannen op het vuur zetten voor het avondeten lijkt
de normaalste zaak van de wereld. Maar de hedendaagse keuken is pas
ontstaan in de jaren dertig van de vorige eeuw. Daarvoor was de keuken
eeuwenlang de enige woonruimte, een open vuurplaats waar omheen
van alles gebeurde: wonen, werken, eten en slapen. In de zestiende eeuw
kregen keukens in herenhuizen van welgestelde stedelingen een eigen
ruimte. Dit was echter een minderwaardige plek: een lelijke en gevaarlijke
werkruimte voor dienstbodes. Sinds die tijd is er veel veranderd. De
moderne keuken sluit steeds vaker naadloos op de woonkamer aan en de
grote keukentafel is de plek waar je je laptop gebruikt, huiswerk maakt,
een koffiemomentje voor jezelf hebt of lekker lang natafelt met familie en
vrienden. Het is ook de plek waar je de lekkerste gerechten wilt bereiden
en de snelle doordeweekse hap klaarmaakt.
Bij de aanschaf van je nieuwe keuken ga je vanzelfsprekend niet over één
nacht ijs. Je neemt de tijd je te oriënteren op de verschillende mogelijkheden. Niet alleen qua keukenmeubilair maar ook qua apparatuur. Er is
op kookgebied immers veel waaruit je kunt kiezen en bovendien staan de
ontwikkelingen in apparatuur ook niet stil. Daarom hebben wij dit magazine gemaakt: om je te informeren én te inspireren. Breng je keuken dus
op smaak met AEG. Ik wens je veel inspiratie bij het samenstellen van je
nieuwe keuken.

Bart Crols
Algemeen directeur Electrolux Home Products
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De oorsprong van smaak: buitengewone
smaak ontstaat lang voordat voedings
middelen op de markt komen.

SOURCE

CHILL
Temperatuur heeft al voor het koken
invloed op de smaak. Om ervoor te
zorgen dat levensmiddelen langer vers
blijven en kwaliteit en smaak behouden,
is het belangrijk u te realiseren dat de
manier van bewaren invloed heeft op
de kwaliteit.

TAKING

TASTE FURTHER
Heerlijk eten komt neer op het beheersen van de details in elke stap van
het kookproces. Het gaat erom hoe je de beste recepten en ingrediënten
selecteert, hoe je levensmiddelen het best kunt bewaren, hoe je gerechten
op de beste manier kunt bereiden en hoe je onder de meest optimale
omstandigheden kunt genieten van culinaire momenten.

Inhoudsopgave

HEAT
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CHICKSLOVEFOOD
ChicksLoveFood én AEG. Maar met
welke keukenapparaten werken Nina
en Elise nu het liefst? We vroegen het
en wat blijkt; Elise wokt graag en werkt
het liefst met de speciale inductiekookplaat met gas wokbrander. Deze
kookplaat moet de eerste plaats
overigens wel delen met de ComfortLift®
vaatwasser. Daarnaast koken beide
dames graag met een combi-stoomoven
omdat je hiermee niet alleen kunt
bakken en stomen maar beide functies
ook gecombineerd kunt gebruiken.

Fornuizen, ovens, magnetrons en aanverwante
kookapparaten lijken qua uiterlijk en functio
naliteit niet heel snel te veranderen. Toch
is er elk jaar weer een aantal noviteiten, zijn
apparaten onderhevig aan designtrends en
zijn er verschuivingen waarneembaar.

		
DE ECHTE
SMAAKMAKERS
IN DE KEUKEN

Veel mensen die bezig zijn met de aanschaf van een nieuwe keuken,
houden zich in de meeste gevallen eerst bezig met de indeling en
de materiaalkeuze voor de kasten en het werkblad. De apparatuur
wordt dan pas later bepaald. Niet iedereen realiseert zich echter dat
de apparaten maar liefst 50% van de totale waarde van een keuken
vertegenwoordigen en dat er intensief gebruik van wordt gemaakt.

Zo’n 83% van de Nederlanders gebruikt bijvoorbeeld dagelijks
keukenapparaten zoals een oven en magnetron. Kookprogramma’s,
tv-koks, bloggers en YouTube-chefs maken thuis koken populair.
Het gevolg is dat thuiskoks steeds vaker experimenteren met
nieuwe kooktechnieken en ingrediënten.

De echte smaakmakers
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KOKENDWATERKRAAN

PLANCHA GRILL

De kokendwaterkraan, die inmiddels in één
op de 3 keukens wordt geplaatst, wordt nog
steeds gezien als een belangrijke trend. De
ontwikkelingen staan dan ook niet stil. Volgens
AEG is het gebruik van titanium boilers een
zeer belangrijke stap. Titanium is niet alleen
duurzaam, maar ook energiezuinig omdat het
het water veel beter op temperatuur houdt.
Bovendien geeft titanium geen metaalsmaak
aan het water af, zodat water - zoals het hoort gewoon naar water smaakt.

De AEG Plancha Grill is een professionele grillplaat die als ‘brugfunctie’ over tweekookzones
een gelijkmatige warmte verdeling en daarmee
perfecte grillresultaten garandeert.

NIEUWE AFZUIGSYSTEMEN

“

Direct kokend water
uit de kraan is veel
efficiënter dan water op
een andere manier aan
de kook brengen.”
REMO PEROTTI
Range manager

Bovenaan het lijstje van opvallende noviteiten
staan nieuwe afzuigtechnieken zoals downdraft
en kookplaatafzuiging. Met als uitgangspunt
dat kookdamp meteen wordt afgezogen op de
plek waar deze ontstaat, namelijk in het kookveld zelf. We kenden al de downdraft systemen
waarbij de afzuigunit omhoog komt, maar nu
zijn er ook systemen waarbij de afzuigunit in de
kookplaat zelf wordt geïntegreerd: aan weerszijde of in het midden van de kookzones. De
nieuwe ComboHob van AEG is hiervan een
goed voorbeeld. Deze 80 cm brede inductie
kookplaten met 4 zones beschikken over een
afzuigunit in het midden en zijn leverbaar in een
recirculatie-versie of met afvoer naar buiten.
Dit ruimtebesparende concept creëert nieuwe
mogelijkheden in het ontwerpen van je keuken.
Dan is er nog een derde item op het gebied
van de afzuiging van kookdamp dat als een
blijvertje wordt gezien: de connected schouwkap en kookplaat. Tijdens de internationale
beurs IFA in Berlijn toonde AEG bijvoorbeeld
de zogenaamde Hob2Hood-technologie waarbij de kookplaat via een infraroodsensor met de
afzuigkap communiceert.

KOKEN OP GAS BLIJFT POPULAIR
Ondanks het feit dat er tegenwoordig meer
en meer wordt gekozen voor elektrisch koken,
met name het koken met inductie is populair, is
de gaskookplaat een blijver in de Nederlandse
keukens. “Het is nu 51% gas en 49% elektrisch
in verkochte aantallen”, aldus brancheorganisatie
Vlehan*. Het koken op gas kent dan ook veel
voordelen: de warmte is goed te regelen, er zijn
geen speciale pannen nodig en veel mensen
houden gewoon van het geluid en aanzicht van
de vlammen. Maar ook hier hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. Naast eenvoudige witte
modellen zie je nu ook kookplaten van RVS,
met een wokbrander van minimaal 4000W of
met een speciale bridgeburner die twee branders samenvoegt tot één grote warmtebron
en gas-op-glas exemplaren die makkelijker
zijn schoon te maken. AEG brengt deze laatste
uitvoering uit met een keramische glasplaat.
Dit glas is hittebestendig, krasvast en slechts
4 mm dik wat een strakker design oplevert. Ook
beschikken deze modellen over high-efficiency
branders, deze zijn tot 20% zuiniger dan traditionele branders. En met een stijgende gasprijs
is dat zeker het overwegen waard.

GEBRUIKSGEMAK
Veel nadruk ligt uiteraard op gebruiksgemak.
Zo lanceert AEG, als onderdeel van de nieuwe
Mastery Range, SenseCook®: een functionaliteit
die de thuiskok assisteert met behulp van een
kerntemperatuursensor. Via Shuttle Control, de
touch/draaiknop, stel je de gewenste gaarheid
in. Maar in plaats van een temperatuur kies je
nu gewoon rare, medium of well done. Net
zoals je in een restaurant zou doen.
Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten
in Nederland.

*
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TASTEOLOGY
Wij willen je graag inspireren je smaak verder te ontwikkelen en
daarom reisden wij de wereld rond en verzamelden inzichten van
’s werelds beste smaakexperts. Het resultaat is Tasteology, een
vierdelige documentaire over wat smaak inhoudt en hoe je smaak
naar een hoger niveau kunt brengen. Het verhaal wordt verteld
vanuit de vier verschillende aspecten van smaak:
SOURCE, CHILL, HEAT & EXPERIENCE.
BEKIJK DE DOCUMENTAIRE
Gebruik deze link om de volledige versie van
de Tasteology documentaire te bekijken en
ontmoet de pioniers van het moderne koken:
aeg.nl/tasteology

De keuken van Elise

“

Voor mijn

wokgerechten
ben ik heel
erg blij met mijn
gaspitpower!”
ELISE GRUPPEN
ChicksLoveFood

DE KEUKEN
VAN CHICKSLOVEFOOD

Apparatuur van AEG
De apparatuur in mijn keuken is uitsluitend van AEG (op de afzuigkap na).
Een te gek merk met mooie producten die ten opzichte van alle merken goed
betaalbaar zijn maar wel de laatste snufjes leveren. Ik heb gekozen voor een
energiezuinige 60 centimeter stoomoven, met daarboven een combi-magnetron van 45 centimeter. Onder de stoomoven zit een vacuümlade waarmee
we onder andere in het weekend sous-vide mee koken of dingen in bewaren
zoals stinkende Franse kaas. Zodra deze is gevacumeerd heb je geen kaaswalm meer uit je koelkast. Heel fijn!
Dan heb ik een onderbouw vriezer, dat is niet een hele grote. Maar aangezien
wij om de hoek wonen van de supermarkt en andere winkeltjes, hebben wij
op geprept eten na niet heel veel in de vriezer. Wel hebben we een grote
koelkast, met hele handige flessenla zodat je niet zo’n deur krijgt waar je
grote flessen uitvallen.
De vaatwasser is echt een geniaal ding, hiervan kun je de onderste korf naar
boven trekken. Een zogenoemde ComfortLift. Zo hoef je dus niet op je knieën
je vaatwasser te vullen, maar trek je gewoon de la naar je toe. Helemaal
bovenin zit een besteklade, waardoor ik dus de gehele lade beneden heb
voor servies (en dus geen ruimte innemende bestekmand).

VAN ELISE
AEG is overigens op dit moment de enige die dit heeft! En tot slot heb ik
gekozen voor de inductiekookplaat van AEG met een gaswokbrander. Dus
eigenlijk inductie én gas. Ik heb lang getwijfeld. Doordat mijn kookgedeelte
in het eiland zit, wilde ik het liefst inductie zodat ik het makkelijk schoon kon
maken. Maar ik wok heel vaak en daarvoor heb je toch een aparte wokbrander nodig. In deze inductie kookplaat zit de gaswokbrander in de plaat en
dus heb ik mijn droomkookplaat zeg maar. Echt een dikke, vette aanrader.
Ik moest even wennen aan inductie, maar ik ben nu helemaal om. Je pan is
super snel warm, het is goedkoper en dus snel schoon. Maar voor mijn wokgerechten ben ik heel erg blij met mijn gaspitpower!
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“

CHRISTIAN MITTERMEIER

Alles is mogelijk
met sous-vide, zelfs
het dessert.”

DE
SOUS-VIDE
METHODE
Christian Mittermeier is één van de meest bekende voorstanders
van de sous-vide-stijl van koken. In een interview onthult de
Duitse topkok meer over de voordelen van het koken onder
vacuüm en op welke punten daarbij moet worden gelet.

Na zijn opleiding als slager voltooide hij
met succes een opleiding tot kok in het
restaurant ‘Bareiss’ in Baiersborn in Duitsland. Op 23-jarige leeftijd begon hij voor
zichzelf en samen met zijn vrouw runt hij
als eigenaar sinds 1995 ‘Restaurant & Hotel
Mittermeier’ (later ‘Villa Mittermeier’) in
zijn geboortestad Rothenburg. Hij is sinds
1997 lid van de Jeunes Restaurateurs
(Vereniging van jonge restaurateurs),
hij was vice-voorzitter van de Vereniging
van de toonaangevende jonge Duitse koks
en was ook drie jaar hun regionale woordvoerder. In 2005 werd het gastronomisch
restaurant van Mittermeier gerund door
chef-kok Oliver Krieger en voor de eerste
keer bekroond met een Michelin-ster.
Samen met vrienden en collega-restaurant
eigenaren richtte hij in 2006 de ‘Tauber
hase GbR’ op, die traditionele methoden
hanteert om Taubertäler-wijnen te maken
en ook druivensap en verjus produceert.
Ga voor meer informatie naar:
villamittermeier.de

Wanneer hebt u voor het eerst gekookt met
de sous-vide-methode?
Ongeveer tien jaar geleden. Ik was ganzenlever
aan het bereiden. Ik was volkomen verrast hoe
perfect het gebruik van deze kooktechniek uitpakte. Ganzenlever is immers een zeer delicaat
product. Het was een stimulans voor mij om
verder te experimenteren met deze methode.
Sindsdien kan ik me mijn keuken zonder
sous-vide nauwelijks voorstellen.

Wat is er zo bijzonder aan deze manier
van koken?
De sous-vide-manier van koken maakt alleen
gebruik van lage temperaturen. Zo is de krimp
minimaal en worden de maaltijden tot in de
perfectie bereid. Deze zachte bereidingsmethode verzekert dat de aroma’s en voedingsstoffen niet verloren gaan. Bovendien maakt deze
manier van koken het opslaan van voedsel een
stuk eenvoudiger. Zelfs gecompliceerde menu’s
zijn gemakkelijker te bereiden en te koken.

Waar moet je rekening mee houden bij het
koken onder vacuüm?
Sous-vide is een nieuwe manier van koken die
bekende processen in de keuken op zijn kop
zet. Maar je hoeft niet te schrikken. Zoals het
geval is met veel nieuwe dingen, moet je deze
kooktechniek gewoon uitproberen en er even
mee vertrouwd raken. Als je eenmaal de
stappen begrijpt en ter harte neemt, kun je
veel tijd besparen bij het koken.

Welke tips kunt u de sous-vide-beginner geven?
Je kunt sous-vide-koken met de gewone
huishoudelijke apparatuur. Je moet echter wel
goed thuis zijn in de kooktijden voor ingre
diënten zoals vlees, vis en groenten. Daarom
is het veel eenvoudiger voor een beginner om
deze methode van koken over te laten aan een
professioneel standaardapparaat – met andere
woorden, aan een stoomkoker met geïnte
greerde sous-vide die is ontworpen om moeite
loos en precies te functioneren en die garandeert
dat uw gerechten een succes worden.

Zijn er grenzen aan wat je met de sousvide-methode kunt bereiden?
Sous-vide is perfect voor koken op precieze
temperaturen. De beperkingen van deze bereidingsmethode beginnen wanneer je hoge temperaturen gebruikt, bijvoorbeeld bij braden. Zo
kun je een steak perfect bereiden onder vacuüm.
Maar ik bak ze nog steeds snel even in een pan
om ze die perfecte bruine kleur te geven.

Waar moeten amateurkoks aan denken
wanneer ze voedsel bereiden?
Je moet uiterst zorgvuldig zijn met kruiden bij
het sous-vide-koken, omdat er geen enkele
smaak uit de zak ontsnapt tijdens het koken
onder vacuüm. Als gevolg daarvan zijn de
smaken van de afzonderlijke bestanddelen
veel intenser. In dit geval gaat het om de
kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Sous-vide

VERANDER JE MANIER VAN KOKEN
Stoom & sous-vide zijn al lang genoeg de geheimen van professionele chefs geweest. Met de introductie van de nieuwe ovens maakt AEG deze technieken ook voor jou beschikbaar. De nieuwe
combi-stoomovens van AEG zorgen voor de lekkerste gerechten omdat ze gebruik maken van hetelucht en stoom of een combinatie van beide voor de beste smaak, textuur en kleur bij het braden
van vlees, stomen van groenten, bakken van cakes of bereiden van overheerlijke sous-vide gerechten. De geavanceerde vochtsensor staat op een slimme manier garant voor de perfecte combinatie
van warmte en stoom. En met de unieke VarioGuide-functie heb je toegang tot een grote hoeveelheid recepten waarbij de oven automatisch zorgt voor de juiste temperatuur, vochtigheidsgraad
en gaartijd. Om een watertandend lekker gerecht op tafel te zetten hoef je dus geen professionele
chef-kok te zijn. En hoe je ook wilt koken en wat je favoriete gerechten ook zijn, er is altijd een AEG
oven die voor jou geschikt is.

SteamBake

SteamCrisp

SteamBoost

SteamPro

VERGELIJK DE MODELLEN
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KNAPPERIG, SAPPIG,
SMAAKVOL ÉN MAKKELIJK?
DOE HET MET STOOM.

STOOM
CURSUS

Stoomcursus

13

Natuurlijk is het lastig om nog te koken als
je laat uit je werk komt, maar je hoeft niet te
kiezen voor een kant-en-klaar maaltijd. Met
een combi-stoomoven kun je smaakvol,
gezond, vers, maar vooral makkelijk en snel
een maaltijd bereiden.
Stoomkoken is een natuurlijke en gezonde bereidingsmethode voor veel
verschillende voedingsmiddelen zoals verse en diepgevroren groenten,
aardappelen, rijst, visfilets of hele vissen en vers, gerookt of diepgevroren
vlees. Er kan niets uitdrogen of verbrokkelen en alle aroma’s kunnen
zich optimaal ontwikkelen. Bovendien kun je heel eenvoudig vlees of vis,
groenten en aardappels of rijst tegelijk bereiden zonder overdracht van
geur of smaak. Koop bijvoorbeeld een visstoofpotje en doe dat samen
met wat extra groenten in een stoomovenschaal. Zet deze samen met
een bakje rijst in de oven en stoom het geheel gaar. Piece of cake.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is een combi-stoomoven
ook heel geschikt voor het bakken van ‘afbak’ stokbrood. Door de combinatie van hetelucht met stoom blijft het stokbrood knapperig van buiten
en zacht en luchtig van binnen.
Ben je nieuwsgierig naar het koken met stoom?
Ga dan eens naar een demo in de AEG Cooking Club. Tijdens de demonstratie krijg je uitleg over de werking en de verrassende eigenschappen
van een AEG SteamBoost oven en bereidt de chefkok een gerecht waarvan natuurlijk kan worden geproefd. Liever zelf aan de slag? Boek dan
een SteamBoost oven workshop in één van de deelnemende kookstudio’s.
Tijdens deze workshop krijg je eerst een korte demonstratie en vervolgens
ga je, onder begeleiding van een chef-kok, een voor- en hoofdgerecht
bereiden. Na het koken geniet je samen met de andere deelnemers van
het resultaat. Meer informatie over de demo’s en workshops vind je op
aeg.nl/cookingclub.
Stoomschalenset
Wil je groenten, vis en aardappels of rijst tegelijk, maar niet bij elkaar bereiden of hebben niet alle gerechten dezelfde bereidingstijd? Kies dan voor
deze speciale stoomschalenset. De set bevat schalen van verschillende
afmetingen. In deze hoogwaardige, roestvrij stalen stoomschalen kan
stoom rond de gerechten circuleren voor een snelle en gelijkmatige bereiding. De kleinste schaal, die voorzien is van een deksel, is geschikt voor
het opwarmen van bijvoorbeeld sauzen.
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Librije’s Atelier

LIBRIJE’S
Jonnie Boer, de internationaal
bekende chef-kok van drie
sterrenrestaurant De Librije in
Zwolle, is sinds februari 2017
ambassadeur van AEG.
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“

Lekker eten begint bij
goede apparatuur.”
JONNIE BOER

ATELIER
Chefkok van driesterrenrestaurant De Librije

VOORZIEN VAN AEG-APPARATUUR

Hoe het begon
Jonnie wordt op vierentwintigjarige leeftijd chef-kok bij restaurant De
Librije en enkele jaren later neemt hij samen met Thérèse het restaurant
over. In 1993 wordt De Librije bekroond met haar eerste Michelinster.
In 1999 volgt de tweede en daarmee is Jonnie de jongste tweesterrenkok
in Nederland. In 2004 is De Librije het tweede restaurant in Nederland dat
een derde ster krijgt. In 2008 openden Jonnie en Thérèse een hotel in de
oude gevangenis, het zogenaamde Spinhuis van Zwolle, nu genoemd Librije’s
Hotel. Daar is ook de kook- en wijnschool Librije’s Atelier ondergebracht.
Kom koken in Librije’s Atelier
In Librije’s Atelier ga je culinair aan de slag met het bereiden van verrassende gerechten. De chef-kok van de kookschool voorziet je daarbij
uiteraard van handige tips voor de verschillende bereidingstechnieken
die aan bod komen. Wil je ook komen koken? Ga dan voor meer
informatie naar aeg.nl/cookingclub

Boodschappenlijst
100 gram gerookte zalm
100 gram mayonaise
4 eetlepels yoghurt
6 cherrytomaatjes
1 kropje little gem sla (kleine kropsla)
½ citroen
1 theelepel Ras el Hanout kruiden
150 gram handgerolde couscous
2 eetlepels zoute citroen dressing
½ potje gerookte bietjes

RECEPT VAN JONNIE
Gerookte zalm met een salade van handgerolde
couscous en yoghurt
Bereidingswijze
Kook de couscous gedurende 4 minuten in 3 deciliter kokend water met
zout. Giet dit vervolgens in een zeef. Breng de couscous op smaak met
de Ras el Hanout kruiden, een scheutje olijfolie en de rasp van een halve
citroenschil. Laat dit vervolgens afkoelen. Snijd de cherrytomaatjes door
de helft en marineer ze met de zoute citroen dressing. Trek de blaadjes
van de sla los van elkaar. Snijd deze vervolgens op de nerf doormidden
en snijd hier een puntje van. Meng de mayonaise met de yoghurt.
Serveren
Verdeel de couscous in een streep over het bord en leg hier de zalm bovenop. Steek hier vervolgens speels de tomaatjes, gerookte bietjes en slanerven
tussen. Verdeel vlak voor het serveren de yoghurtmayonaise over de salade.
Tips van Jonnie
• Je kunt de zoute citroen dressing ook gebruiken in een lichte salade
met kalfs- of kalkoenvlees.
• De Ras el Hanout kruiden zijn ook geschikt als marinade voor
kippenbouten: maak 1 deciliter zonnebloemolie aan met 1 eetlepel
Ras el Hanout. Marineer hierin de kip gedurende een uur en rooster
deze daarna in de oven gaar op 140°C.
• De gerookte bietjes zijn ook lekker in een vegetarische salade met
zachte geitenkaas.
• De zoute citroen dressing is ook te gebruiken om komkommer mee
in te maken. Snijd hiervoor de komkommer in hele dunne plakjes. Zet
vervolgens deze plakjes een hele dag in de zoute citroen dressing.
Voeg hier eventueel nog gehakte munt aan toe.

Himalaya zoutsteen

“

Perfect voor
bereidingen met hoge
temperaturen.”
CHRISTIAN MITTERMEIER
eigenaar Villa Mittermeier

HIMALAYA
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De AEG Himalaya zoutsteen is een nieuwe en vooral natuurlijke manier
voor het bereiden en presenteren van verschillende gerechten. Daarnaast
is het ook een nieuwe maar vooral gezondere manier van het toevoegen
van een beetje zout aan een gerecht. In tegenstelling tot gewoon keukenzout, dat compleet is gestript, bevat het roze Himalaya zout meer dan
80 mineralen.
De zoutsteen heeft een indrukwekkende temperatuurbestendigheid
waardoor hij kan worden gebruikt bij bereidingen op zeer hoge temperaturen, zowel in de oven als op de verschillende soorten kookplaten en
zelfs op de barbecue. Dankzij de kristalstructuur van het zout verspreidt
de warmte zich gelijkmatig door het hele blok. Bovendien wordt deze
warmte ook langer vastgehouden waardoor het zoutblok heel goed kan
worden gebruikt om warme gerechten te serveren. De zoutsteen is ook
zeer geschikt om koude gerechten te presenteren want behalve tegen
hoge temperaturen is deze steen ook bestand tegen lage temperaturen
en kan hij gewoon in de koelkast of vriezer om af te koelen. Naast warmte wordt ook kou langer vastgehouden waardoor de steen bij uitstek
geschikt is voor het presenteren van bijvoorbeeld sushi. De steen wordt
geleverd in een roestvrij stalen frame met handige handvatten.

ZOUTSTEEN
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Ieder huis heeft een keuken. Welke stijl en uitstraling
deze keuken heeft, dat bepaal je zelf. Wel dient er
een aantal elementen aanwezig te zijn, bijvoorbeeld
voldoende kast- en werkruimte en natuurlijk apparatuur
zoals een koelkast, kookplaat en afzuigkap. De kookplaat
wordt in de meeste gevallen in het aanrecht geplaatst
en de afzuigkap daarboven tegen de wand aan. Deze
opstelling beperkt natuurlijk wel je vrijheid bij het
ontwerpen van je droomkeuken. Want misschien wil je
tijdens het koken wel gezellig met je vrienden kunnen
kletsen of naar buiten kunnen kijken.

Met de innovatieve AEG ComboHob heb je meer vrijheid bij het ontwerpen van je nieuwe
keuken. Dit unieke model is namelijk inductiekookplaat én afzuigkap ineen. Dat betekent
dat deze kookplaat kan worden geïnstalleerd waar je maar wilt – in een kookeiland en
zelfs voor het raam.
‘Hands free’
De ComboHob is voorzien van de speciale Hob2Hood-technologie; een functie die automatisch de afzuigsnelheid regelt terwijl jij je concentreert op het bereiden van de maaltijd.

Speciale reinigingsproducten voor
je kookplaat vind je in de
AEG-webshop: shop.aeg.nl

INVERTER MOTOR MET 10 JAAR GARANTIE
Het is prettig als je keuken fris en rustig is en daarom is een goede afzuigkap geen
overbodige luxe. Het is natuurlijk wel een voorwaarde dat deze afzuigkap zo geruisloos
mogelijk zijn werk doet. De ComboHob van AEG is voorzien van een speciale inverter
motor. Deze motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Bovendien krijg je van AEG maar liefst 10 jaar garantie op deze motor.

Keukenapparatuur
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MEER
VRIJHEID
BIJ HET ONTWERPEN
VAN JE KEUKEN

MAKKELIJK ONDERHOUD
Dankzij de inductietechniek branden gemorste
resten niet in en kan de kookplaat gemakkelijk
worden schoongemaakt. Het ronde rooster in
het midden van de kookplaat kan worden gedraaid en zo kun je het aluminium vetfilter en
geurfilter er makkelijk uithalen om te reinigen
of te vervangen.
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PURE

Pure Black

Koken en braden op een
inductiekookplaat gaat
sneller dan op een klassieke
kookplaat. Olie en boter
komen bijvoorbeeld heel snel
op de juiste temperatuur.
Het is dan ook aan te raden
eerst alle ingrediënten klaar te
zetten en dan pas te beginnen
met koken.

Onzichtbaar mooi. De AEG Pure Black
inductiekookplaten
Het eerste wat je ziet bij een AEG Pure Black
kookplaat is… helemaal niets. Omdat er geen
gebruik wordt gemaakt van gedrukte graphics
is alleen het gladde, glanzende, zwarte opper
vlak zichtbaar. Als de kookplaat echter wordt
ingeschakeld, gaat de verlichting aan en worden
de bedieningselementen en kookzoneaanduidingen pas zichtbaar.
De AEG Pure Black kookplaten zijn beschikbaar
in verschillende breedtes, met een facet geslepen rand of aangepast voor vlakbouw voor een
perfecte integratie in het werkblad.

BLACK
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Mastery Collection
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PAN
GERECHT
VOOR ELK
DE JUISTE

Met de mastery
collection van aeg
haal je thuis net zulke
professionele resultaten
als in een
restaurantkeuken

Om de beste resultaten te bereiken, heeft
elke bereidingsmethode bepaald keukengerei
nodig. De pannen uit onze unieke Mastery
Collection zijn dan ook samen met professionele chefs speciaal ontworpen om de kracht
en nauwkeurigheid van het koken met inductie
ten volle te benutten en het beste uit alle
ingrediënten te halen. De pannen zijn leverbaar in diverse maten en uitvoeringen. En
omdat ze makkelijk in elkaar passen nemen
ze weinig ruimte in het keukenkastje in.
Bovendien blijven tijdens het koken de handgrepen koel, dus je kunt ze veilig verplaatsen.
Behalve voor inductie zijn deze pannen natuurlijk ook geschikt voor het gebruik op gaskookplaten en keramische kookplaten.

Als je dacht dat het niet gekker kon, heb je
het mis! Want ook het gaatje in het handvat
van je (steel)pan heeft een heel belangrijke,
maar vooral onverwachte functie.
Lifehack
Met deze lifehack is koken nooit meer hetzelfde en is jouw ster richting keukenprinses
nog meer rijzende. Want zit jij ook altijd zo te
hannesen met je pollepels? Je kunt die dingen
tijdens het koken niet in de pan laten liggen,
want dan kan je favoriete keukengerei aanbranden of smelten. Het gereedschap zomaar
op je aanrecht leggen is ook weer zo vies en
onhygiënisch dus gaan we in de weer met
irritant plakkend keukenpapier of expres een
bord vuil maken voor slechts één pollepel.
Het geheim ontrafeld
De oplossing hiervoor had je altijd al in huis,
want de gaatjes in de handvatten van je pannen hebben een reden: je kunt hier je pollepels
insteken zodat je aanrecht nooit meer vies wordt
en je spaghetti geen vreemde bijsmaak krijgt.
Koken is zojuist een stukje leuker geworden!
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Als je dacht dat stoom
alleen geschikt is
voor de bereiding van
groenten of vis dan
vergis je je.

EEN

MAAK VAN JE KEUKEN

BAKKERIJ
Professionele bakkers weten al jaren dat een
vleugje stoom juist zorgt voor betere resultaten
bij de bereiding van bijvoorbeeld brood, cake,
koekjes en taarten. Stoom helpt namelijk het
deeg beter rijzen en zorgt ervoor dat de binnenkant zacht en smakelijk blijft, terwijl de hetelucht
zorgt voor de juiste kleur en een knapperige
korst. Bij de multifunctionele SteamBake oven
van AEG wordt tijdens het bakken stoom toegevoegd. Dit werkt heel eenvoudig. Voor je begint
met bakken giet je 100 ml water in de uitholling
in de bodem van de oven. Selecteer vervolgens
het PlusSteam-programma en druk op de PlusSteam-knop.
TIPS VOOR PERFECT BROOD
• Doe het deeg in een plastic kom en dek deze
af met folie of een theedoek. In tegenstelling
tot metaal houdt plastic geen warmte vast.
Warmte kan ervoor zorgen dat de buitenkant
van het deeg hard wordt en minder goed rijst.

• B
 estrooi het deeg voor het rijzen met bloem
om korstvorming te voorkomen. Je kunt het
deeg in de oven laten rijzen, kijk hiervoor in de
gebruiksaanwijzing.
• Broodkuiden zijn gewoon in de winkel verkrijgbaar, maar je kunt ze ook zelf maken. Meng
hiervoor gelijke delen gemalen anijs, venkel,
koriander en karwijzaad.
• Het volume van het deeg moet altijd op zijn
minst verdubbelen.
• Voor het beste resultaat bak je het brood met
behulp van een bakplaat. Baktest: tik op de
onderkant van het brood - het moet hol klinken. Bij het bakken van zoete producten, zoals
brioche, steek je een naald in het midden. Het
brood is goed als er geen deeg meer aan de
naald plakt.
• Laat het brood altijd afkoelen voordat je het
snijdt.

KNEEDGEMAK
Voor het authentieke gevoel kun je het deeg
natuurlijk met de hand kneden maar een goede
keukenmachine is toch wel een handige en
snelle hulp. De keukenmachines van AEG zijn
o.a. voorzien van een krachtige motor, 10
snelheden, 2 roestvrij stalen mengkommen,
verschillende accessoires en zijn leverbaar in
verschillende kleuren.

Bakken met stoom
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SHAKE IT BABY
Met de on-the-go sportsblender SB2500 van
AEG maak je in no time eenvoudig de lekkerste
en gezondste smoothies, groentesappen of
milkshakes voor onderweg. De blender wordt
geleverd met twee 600 ml drinkflessen van
vaatwasbestendig, BPA-vrij kunststof.

GEZONDHEID
Ook in 2017 draait alles om gezondheid en
dat er een relatie tussen eten en gezondheid
bestaat, is inmiddels vastgesteld. De stijgende
populariteit van gezondsheids-apps en de
mogelijkheid om fitnessdoelen en vooruitgang
te delen, heeft ertoe geleid dat ‘goed eten’
wordt gezien als een belangrijke basis voor
gezondheid en lekker in je vel zitten. Dat laatste
wordt door veel fitness bloggers inmiddels veel
belangrijker gevonden dan ‘er goed uitzien’.

FOOD
TRENDS

‘GEKKE’ GROENTE
Wist je dat veel van onze oogst wordt
weggegooid omdat het niet overeenkomt met
de schoonheidsidealen van de maatschappij?
Wortels met drie benen, enorme courgettes,
bleke tomaten, rechte bananen, te krom, te dik,
te klein… Zo’n 5 tot 10% van alle groenten en
fruit in Nederland wordt verspild vanwege hun
‘looks’. We krijgen ze als consument meestal
niet eens onder ogen omdat de supermarkten
deze producten niet inkopen uit angst voor
overvoorraden. Kromkommer brengt deze
gekke groente weer terug op jouw bord.
kromkommer.com
Ook Tanya Krakowski & Lea Brumsack van
het Berlijnse initiatief Culinary Misfits willen
verandering in deze verspilling brengen. Ze
geven deze mislukte, maar net zo lekkere,
groenten een kans. De ‘Culinary Misfits’ worden
omgetoverd tot salades en warme lunch
gerechten. En guess what – ze smaken
natuurlijk net zo goed. culinarymisfits.de

Food Trends
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ETIKETTEN LEZEN
We worden nog kritischer op wat in producten zit. Etiketten lezen wordt
een standaard gewoonte als we in de supermarkt lopen. Om verspilling
tegen te gaan worden verpakkingen kleiner. Dit is niet altijd goedkoper in
de aanschaf, maar weggooien van producten is bijzonder milieubelastend
en uiteindelijk veel duurder voor iedereen.

“

Culinary Misfits is een
creatieve manier om iets te
doen met gekke groenten
en vergeten fruit.”
TANYA KRAKOWSKI &
LEA BRUMSACK

GEZOND FAST FOOD
Dankzij internet hebben steeds meer mensen toegang tot informatie
over de bestanddelen van fast food. De groeiende vraag naar gezondere
snacks heeft veel restaurants er inmiddels toe aangezet steeds meer
verse, groenere en voedzamere gerechten op de kaart te zetten.
Van grote ketens, die groene alternatieven zoals vegetarische wraps
aanbieden, tot kleine biologische smoothie bars die als paddestoelen uit
de grond schieten. De omslag van makkelijk naar makkelijk-plus-gezond
gaat heel snel.

ETEN UIT EEN KOM
De açaibowl, de yoghurtbowl, de buddha bowl. Je kunt het zo gek niet
verzinnen of je eet het tegenwoordig uit een kom. Foodbloggers en
instagrammers maakten deze trend bekend door hun mooie foto’s op
verschillende sociale media. De laatste nieuwe bowltrend is de ‘poké
bowl’. Dit is een soort salade uit Hawaï waarvan de basisingrediënten
gelijk zijn aan die van sushi: rijst en rauwe vis. Dit vul je vervolgens aan
met verschillende soorten groenten.

CUSTOM
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Het belang van versheid

FLEX

®

VOLLEDIG AANPASBAAR
AAN JOUW SMAAK
Tegenwoordig willen wij een keuken die precies is afgestemd op onze
wensen en gebruikseisen. Apparaten op de juiste plek. Servies, bestek en
potten en pannen binnen handbereik op de daarvoor bestemde plaatsen.
Dit geldt ook voor de opslag van verse levensmiddelen. Tot nu toe hebben
we deze altijd op dezelfde, vaak inefficiënte manier, in onze koelkasten bewaard zonder rekening te houden met diëten, seizoensgroenten of simpelweg een verandering in onze favoriete gerechten. Daarom bedacht AEG
het concept CustomFlex®. Bij CustomFlex® koelkasten is de binnenkant van
de deur geheel aanpasbaar aan je eigen smaak. De speciale bakjes, in diverse maten, kunnen op verschillende plaatsen in de deur worden bevestigd.
En aan de speciale clips kun je zakjes bevestigen om bijvoorbeeld overgebleven schijfjes citroen of verse kruiden in te bewaren. De bakjes en clips
bieden samen legio mogelijkheden om de deur van de koelkast geheel naar
eigen smaak in te delen.

ANTI-VERLEIDING
Volgens Amerikaanse onderzoekers kunnen kleine veranderingen in je keuken
helpen bij het weerstaan van grote verleidingen.
1. ZIEN IS ETEN
Groente en fruit op ooghoogte in de koelkast leggen stimuleert je om gezond te
eten. Leg voorgesneden groente en fruit in doorzichtige bakjes of zakjes op het
middelste legplateau en ‘verstop’ kaas, worst en minder gezonde tussendoortjes
in de groentelades.
2. RUIM OP
Mensen met rommel in de keuken eten 44% meer snacks dan mensen van wie
hun keuken er spic en span uitziet. Zet alle etenswaren dus netjes in de kast en
laat alleen de fruitschaal in het zicht staan.
3. SCHEP OP IN DE KEUKEN
Schep de borden vol als je nog in de keuken bent en laat de pannen op het fornuis staan. Mensen die aan tafel opscheppen, eten meer en zijn gemiddeld zo’n
4 kilo zwaarder dan ‘keukenopscheppers’.
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TIL COMFORT NAAR
TASTE NUANCES
Het gaat om het gerecht denk je. Maar de stijl van je
servies en bestek draagt zeker bij aan een mooie smaak
ervaring. Donkere chocolade ziet er beter uit op een hoekig
bord terwijl taart het best kan worden gegeten van een
rond bord. En wat is een lekker gerecht zonder het gezelschap van een goed glas? Of dat nu rode of witte wijn is,
rosé, bier of fris – elk drankje heeft zijn eigen glas om de
smaak het best tot zijn recht te laten komen. Het creëren
van de allerbeste smaakervaring betekent dus een hele set
borden, glazen, vorken en lepels en het betekent er op de
juiste manier voor zorgen. Gelukkig hoef je je met een AEG
ProClean™ vaatwasser hierover geen zorgen te maken. De
vijf sproeiniveaus, de satelliet-sproeiarm en de instelbare
proramma’s zorgen altijd voor een perfect schone vaat.
Zelfs delicate glazen kunnen zonder zorgen in de vaatwasser worden gereinigd dankzij een speciaal glasprogramma,
gecombineerd met onze innovatieve SoftGrip en SoftSpikes®.

Natuurlijk is een vaatwasser al een geweldige hulp in het
huishouden. Alleen het in- en uitladen, en dan vooral het
bukken daarbij, wordt door velen als vervelend ervaren.
Voor dat laatste heeft AEG dé oplossing: ComfortLift®.
ComfortLift® is een ingenieus systeem waarbij de onderste korf – met belading – bij het uitrijden vanzelf omhoog
komt. Je hoeft dus niet meer te bukken bij het uitruimen.
Andersom werkt het natuurlijk ook: je laat eenvoudig de
onderste korf omhoog komen, zet de vuile vaat erin en met
een simpele beweging gaat de korf omlaag en rolt weer
terug in de vaatwasser.
Programma ProZone
De ideale oplossing voor een gemengde lading: een speciaal
programma met een lagere waterdruk en lagere temperatuur in de bovenkorf – ideaal voor glazen – en een
hogere waterdruk en temperatuur in de onderkorf – voor
potten en pannen.

ComfortLift
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HOGER
NIVEAU

EEN
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MINDER WARMTE, MEER SMAAK
Bij het maken van een verse, overheerlijke
smoothie, is het cruciaal dat de temperatuur
laag blijft. Bij conventionele blenders genereert
de rotatie van de blendermessen genoeg
warmte om de verse ingrediënten te bederven.
Daarom is de GourmetPro blender SB9300
van AEG uitgerust met pulserende messen.
Zo blijven de ingrediënten koeler terwijl je
smoothie wordt gemengd. De krasbestendige,
kantelbare kan is met een inhoud van 2,2 liter
groot genoeg voor een flinke hoeveelheid
smoothie.

HANDIG GLAZENREK
Dit praktische accessoire past in vaatwassers
van 60 en 45 cm breed en zorgt ervoor dat je
glazen met lange stelen veilig in de vaatwasser
kunt afwassen. Is het rek niet in gebruik? Dan
kun je het makkelijk opklappen en in een lade
opbergen. shop.aeg.nl

HANDIGE
HULPJES
VOOR IN DE

KEUKEN
SNIJDEN, HAKKEN, SNIPPEREN

ONDERHOUDSSETS
Van de nieuwe apparaten in je keuken wil je natuurlijk zo lang mogelijk plezier hebben. Regelmatig
reinigen bevordert niet alleen een goede werking van huishoudelijke apparaten, het laat ze er
ook langer als nieuw uitzien. Voor elk apparaat heeft AEG een aangepast reinigingsproduct in het
assortiment. De verschillende speciale onderhoudssets en losse onderhoudsproducten zijn o.a.
verkrijgbaar in de AEG webshop: shop.aeg.nl

Professionele chefs doen dit moeiteloos, snel
en in mooie, gelijke stukjes. Voor de rest van
ons is wat extra hulp hierbij geen overbodige
luxe. Dergelijke werkzaamheden kosten
namelijk veel tijd die je natuurlijk liever aan het
koken zelf besteedt. Als je graag en veel kookt
is de aanschaf van een foodprocessor dan ook
het overwegen waard. De AEG GourmetPro
FP9300 maakt jouw mise-en-place korter en je
krijgt er bovendien een complete accessoireset
bij voor allerlei snij- en hakwerk.

5 jaar garantie
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5 JAAR

GARANTIE
Met AEG kies je voor zekerheid
Koop je minimaal 4 AEG inbouwapparaten, dan hoef je maar liefst 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten te
betalen, indien er onverhoopt een storing optreedt. Wil je meer weten over de voordelen van AEG 5 jaar garantie, kijk
dan op aeg.nl/support. Na registratie ontvang je het 5 jaar garantiecertificaat per e-mail. Bewaar dit certificaat goed,
want onze technicus vraagt ernaar bij een eventueel servicebezoek. Per servicebezoek worden vanaf het derde
jaar € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

BRENGT ZELFS DE
MEEST COMPLEXE
SMAKEN NAAR EEN
HOGER NIVEAU

Elke maaltijd moet een belevenis zijn. Daarom hebben wij de SteamPro combi-stoomoven met verschillende bakmodi ontwikkeld: hetelucht, stoom en een combinatie van beide. Dankzij de sous-vide
functie worden smaken en voedingsstoffen tijdens het bereidingsproces verzegeld. Op die manier
worden bijzonder smakelijke resultaten bereikt. Ongeacht of u vlees braadt, brood bakt of een dessert
bereidt, u kunt er zeker van zijn dat u kookt op een geheel nieuw niveau. Ontdek meer op AEG.NL

