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Vers op de markt de TT
nieuwste ingrediënten 1 i Senseo bestaat tien Jaan Hét moment om met
voor kookfanaten mKÊÊ a Hfl nieuwe toeste en nieuwe verPakkin 3en en de

Wil UK il K L nieuwe intense Italiaanse smaak Lunqo te komen
PJHIE ËI HPyj Senseo Twist in vier kleuren 109 99

B ESpP Senseo Lunqo 2 99 voor 14 pads
ÉT ft i SH fe i fe A i iièJiM ÈsÊÊ 1

flJEÉll ÏÉ Hfl Lékué brengt een ingenieus
9 J 1 H B schroefvormig pompje op iL
9I S 1 1 1 e mar 1 datje in een citroen iÉÉfi

flHS WmL f D appelsien of pompelmoes #
SB 1Mh J Ép 9 kunt draaien Het sap vult
RkB fSËÊ MpJBffM de filter die door de gaten

gerecht verstuiven Een dl HR H É
frisse verschijning op tafel M H fe

Verfijn je salade met een speciale dres Citrusspray van Lékué Set van êÈIÊÊm i
sinq op basis van olijfolie Serveer de 2 maten klein voor citroen groot ttHK jg J

voor pompelmoezen Prijs 15 90 iiWpp p r t m i
pestodressing bij pastasalades de si www anbei be
naasappel rozemarijndressing bij een

salade met gerookte zalm en de balsa
micodressing bij een zeevruchtensalade riBMlH tfË

De dressinqs van Didden bevatten geen HBplr
bewaarmiddelen en kleurstoffen JIBW
Prijs 2 25 www diddenfood com JtUUIT H3tUU lT É E

Nieuw in het culinaire gamma van Dille S Kamille vier iKÊÈÈÊÈÈÈËÊÊË
mosterdvariëteiten gemaakt met enkel natuurlijke ingre H H
diënten Lekker als basis voor een pittige warme mosterd EMBSBnlÈÊk

saus een koude dressing of als dip bij een kaasschotel JHHIHHHHj
simple dinners Pr is e 3#5 potje www dille kamille be WÈÊÊÊNKB

IL E É BM tffflj Hét kookboek voor wie weinig tijd heeft maar wel graag lekker eet
v t Donna Hay de bekende Australische foodie bedacht meer dan 140 snelle

t iifsmm i gerechten op basis van kant en klare en verse ingrediënten
a Simple Dinners Donna Hay Van Dishoeck uitgeverij Prijs 29 99
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