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Frequentie magazine:  12 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  12 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   68 
Prijs:    € 2,99 
Uitgever:   F&L Media B.V.
Website:    www.kokengenieten.nl

koken & genieten
Het magazine koken & genieten biedt een variatie aan recepten voor de 
lezer die iets anders op tafel wil, maar er niet van houdt om de hele dag 
in de keuken te staan. Elk nummer staat vol met heerlijke recepten die 
variëren van heel licht en caloriearm tot overheerlijke chocoladetaarten 
en roomsoezen. Het magazine heeft vaste rubrieken bestaande uit onder 
meer recepten voor kinderen, gezonde recepten, huishoudtips en nieuwe 
producten. Je vindt er bovendien kooktips en handigheidjes die de lezer in 
de keuken kan toepassen.
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Snelle maaltijd
Reizen

Huis  
& tuin Entertainment

Wonen

Top 5 interessegebieden

Doelgroep indicatie
•  Voornamelijk vrouwen tussen de 

35 en 65 jaar
•  Vrouwen die van koken houden, 

maar het niet al te ingewikkeld 
willen maken

•  Sociale klasse B1, B2
•  Vrouwen die aan het hoofd van een 

gezin van 2 tot 4 personen staan
•  Vrouwen die parttime werkzaam 

zijn en ook geïnteresseerd 
zijn in: wonen, tuinieren en 
entertainment

Waarom adverteren in koken & genieten
De lezer van koken & genieten vindt het leuk om voor haar gezin eens 
iets anders op tafel te zetten. Ze doet haar boodschappen op een vaste 
dag en ze koopt precies de ingrediënten die in het magazine aan worden 
gegeven. Haar gezinsleden zijn grote eters en na een lange dag werken 
hebben ze trek in een goede maaltijd. De lezer van koken & genieten 
vindt de prijs/kwaliteit verhouding van producten belangrijk. Ze vindt 
haar gezin belangrijk en besteedt hier graag haar tijd en geld aan. Qua 
eten, uitstapjes, gadgets en verzorgingsproducten komen ze niets te kort.
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Past de grote broodtrommel niet meer in uw tas? De Keep Leaf 
lunchskin is een perfect alternatief. Dit ‘lunchzakje’ is kleiner 
dat de traditionele trommel en duurzamer dan een plastic 
boterhamzakje. Bovendien is het verkrijgbaar in vele vrolijke 
printjes: van robotjes tot vliegtuigen, bloemen en hartjes. De 
lunchskin is gemaakt van katoen met een waterafstotende 
nylon binnenkant. Het zakje sluit met klittenband. Wassen kan 
gewoon in de vaatwasser of onder de kraan. 

In Saoedi-Arabië hangen ze in trosjes aan de dadelpalm. Hier in 
Nederland liggen ze  mooi verpakt in een doosje: de snackbox 
van Yogi&Yousef. De superzoete Sukkary dadel is een heerlijk 
gezond tussendoortje. Smaken de dadels naar meer? Geen nood, 
Yogi&Yousef’s zijn ook verkrijgbaar in een bigbox van 3 kilo. Als tus-
sendoortje wat overdreven, maar wel handig als voorraad wanneer 
u de dadels gebruikt bij het ontbijt, in lekkere smoothies, taarten of 
misschien wel in een dadeltosti met geitenkaas en spek?

Voor iedereen die gek is op 
koekjes: deze voorraadpot 
in robotvorm van Salt & 
Pepper. Zet hem op tafel en 
niemand vermoedt dat deze 
stijlvolle robot zijn buik vol 
lekkers heeft. Een veilige 
plek dus om uw koekjes te 
bewaren. Met zijn lengte 
van 27 cm past hij niet op 
ieder keukenschapje, maar 
dit ontwerp verdient eigen-
lijk ook een plaatsje in de 
spotlights.

De Keep Leaf lunchskin (18x17 cm) is verkrijgbaar in 
diverse uitvoeringen. Koop uw favoriete printje in een van de 

Waar-winkels voor 7,95 euro of kijk op ditiswaar.nl

De voorraadpotten van Salt 
& Pepper kosten 39,99. Kijk op 

saltandpepperhome.eu voor het 
dichtstbijzijnde verkooppunt.

Kent u dit al?
Lekker eten valt of staat bij de ingrediënten die u gebruikt en het keuken-
gerei dat u tot uw beschikking heeft. Vandaar dat wij elke maand leuke, 

verrassende, handige en/of smakelijke producten presenteren.

Dikke dadels

Robot ♥ koekjes

Bye bye 
broodtrommel

Dadels van Yogi & Yousef koopt u onder andere bij Pathé bioscopen,
 Marqt en de Bijenkorf. Of via yogiyousef.com. Snackbox: 1,29 per stuk.
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ZO SPAART U TIJD, GELD EN ENERGIE.

onze beste

huishoudtips

STOP!

Zuur maakt 
schoon
Hebt u voor een recept 
maar een halve citroen 
nodig? Gebruik de andere 
helft dan om uw kunststof 
snijplanken schoon te 
maken. Wrijf de snijplan-
ken in met de citroen en 
wrijf na met een schone, 
vochtige theedoek. 

Zelfgemaakte 
rozen
Deze prachtige roos is 
in een handomdraai ge-
maakt: vouw een vierkant 
servet dubbel tot een drie-
hoek. Vouw de punt aan 
de onderkant naar binnen 
en vouw de linker en rech-
ter punt naar het midden. 
Rol het geheel op en steek 
in een glas. Versier met 
echte bladeren.

Nooit meer overkoken
Op deze manier is het niet meer 
nodig om continu bij het fornuis te 
blijven staan en op te letten of de 
melk niet overkookt. Boter neemt 
deze taak over. Bestrijk de bovenste 
rand van de pan met boter voordat 
u de melk erin doet. Het vetlaagje 
verhindert het overkoken.

Zelfgemaakte 

Last-minute decoreren

Mooi ingedraaid
Maak een vaas van een lege fl es. Mooi 
voor in huis of leuk als cadeau. Bekleed 
een fl es met dubbelzijdig plakband. Wikkel 
een mooi draad van boven naar onder om 
de fl es heen en klaar is kees.

Gekookt uit de oven
Handig voor een 
groots ontbijt: 
bak de eieren in 
de oven. Verdeel 
de eieren over 
een muffi nbak-
blik en kook ze 
op 175 graden 
onderin de oven. 
Kies voor 25 of 
30 minuten  af-
hankelijk van uw 
voorkeur voor 
hard of zacht-
gekookt.
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DE VOLGENDE KOKEN & GENIETEN 
VERSCHIJNT OP 29 SEPTEMBER

In het
oktobernummer

Seizoenslieveling 
pompoen

Pompoenpizza

Gezellige hapjes 
voor familieavond

Van sandwichtaart 
tot avocado-eitjes

Lekkers voor 
bij de koffie

Meringuetaart met pruimen

VOOR- EN BIJGERECHTEN 
Aardappelgratin met wijn 33
Antipasti van venkel en kipfi let 43
Boerenontbijt met braadworstjes 9
Drie soorten brood 31
Hartig gevulde appel in bladerdeeg 54
Honing-mosterddip met crème fraîche 30
Ingemaakte rode bieten 34
Kaassalade met augurk en peer 30
Kruidige kaasstengels 24
Liefdesappel 53
Meloen-bessenjam met citroenmelisse 49
Mieriksworteldip met geraspte appel 37
Paddenstoelen-roomsoep 24
Pompoensoep met appel-amandelpesto 31
Rozenbotteljam 35
Spitskoolsalade met spek-roomdressing 34
Vlierbloesemvinaigrette 49

HOOFDGERECHTEN
Bieten-appeltorentjes met zalmfi let 42
Boeren-spiegeleipannetje 46
Broccoliburgers met pestowortels 40
Citroenroompasta met zalm en 
gerookte amandelen 7
Flammkuchen met schwarzwalderham 11
Fruitige tomatenrisotto 48
Geglaceerde ham  33
Gegratineerde abrikozen-knofl ookkip 8
Gegratineerde pastarolletjes 16
Gehakt-fetataart 11
Gehaktsteak met olijventapenade en tzatziki 18 
Gekruide varkensmedaillons met 
radijssalade 46
Gevuld gevogelte met appeltjes en 
aardappel-pompoenpuree 25
Gyrosspies met gebakken aardappels 20
Huisgemaakte terrine met gebakken 
aardappels 37
Jägerburgers uit de oven 17
Karbonade met appelkorst 53
Kipschnitzel met broccoli en 
amandelbéchamel 16
Linguine met knapperige feta en tomaten 44
Penne all’amatriciana 19
Peterselieomelet met groente en feta 20
Prei-cheddartaart met tomaten 12
Prei-gehaktpannetje met walnootroom 45
Schnitzel met pittige groenten 45 
Spaghetti met pompoen en aubergine 17
Steak-paprikapannetje met 
zoete-aardappelpuree 7 
Steakpannetje met ui-champignonroom 19 
Varkenshaas met paddenstoelen en tomaat 41
Vis in een knapperig jasje met gebakken sla 18
Zuurkoolpizza 13

DESSERTS
Gebakken peer met karamelsaus 21
Schwarzwalder-room 25
Vanille-bessenparfait met koekkruim 21
Zoete ravioli met appelvulling 55

SOEPEN
Paddenstoelen-roomsoep 24
Pompoensoep met appel-amandelpesto 31

SNELLE RECEPTEN
Bieten-appeltorentjes met zalmfi let 42
Boeren-spiegeleipannetje 46
Boerenontbijt met braadworstjes 9
Citroenroompasta met zalm en 
gerookte amandelen 7
Gegratineerde abrikozen-knofl ookkip 8
Gekruide varkensmedaillons met 
radijssalade 46
Linguine met knapperige feta en tomaten 44
Penne all’amatriciana 19
Prei-gehaktpannetje met walnootroom 45
Schnitzel met pittige groenten 45 
Steak-paprikapannetje met 
zoete-aardappelpuree 7 
Steakpannetje met ui-champignonroom 19 

GEZONDE KEUKEN
Antipasti van venkel en kipfi let 43
Bieten-appeltorentjes met zalmfi let 42
Boeren-spiegeleipannetje 46
Broccoliburgers met pestowortels 40
Peterselieomelet met groente en feta 20
Spaghetti met pompoen en aubergine 17
Varkenshaas met paddenstoelen en tomaat 41

TAARTEN, KOEKJES EN GEBAK
Appel-pruimentaart 57
Cheesecake met pruimen 60
Chocolate chip cookies 48
Friese kruimelkoek met pruimen 58
Gekaramelliseerde pruimentaart 63
Kaneelrol met rozenbotteljam 35
Nectarinefrangipane 57
Pruimenmuffi ns 61
Scones met jam 49
Zoete pizza met mascarpone en perziken 59

…Bovendien in deze uitgave
Snel wegwijs 4
Kent u dit al? 14
Huishoudtips 15
Kruiswoordpuzzel 47
Colofon 65
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TANTE FANNY VERSE DEGEN MAKEN HET GEMAKKELIJK:

KAASBROODJES EN MEER  
IN HET

BESTELLEN OF DOWNLOADEN 

VIA TANTEFANNY.NL

GRATIS RECEPTENBOEKJE

 snel koken,  
 lang genieten

  alles gebruiken,  
 niets verspillen

  weinig ingrediënten,  
 veel smaak 

  verse recepten,  
 eenvoudig te maken

www.tantefanny.nl
Verse inspiratie. 

Verfijnd resultaat.

TANTE FANNY VERSE DEGEN MAKEN HET GEMAKKELIJK:

IN HET

BESTELLEN OF DOWOWO NWNW LOAOAO DADA EN

VIAIAI TATAT NANA TEFAFAF NANA NNNN YNYN .Y.Y NL

GRARAR TATA IS RECEPTENBOEKJKJK E
KAASBROODJES EN MEER 

IN HETKAASBROODJES EN MEER 
IN HETKAASBROODJES EN MEER 

snel koken, 
lang genieten

alles gebruiken, 
niets verspillen
alles gebruiken, 
niets verspillen
alles gebruiken, 

weinig ingrediënten, 
veel smaak
weinig ingrediënten, 
veel smaak
weinig ingrediënten, 

verse recepten, 
eenvoudig te maken
verse recepten, 
eenvoudig te maken
verse recepten, 

TANTE FANNY VERSE DEGEN MAKEN HET GEMAKKELIJK:

www.tantefanny.nl
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belangrijke data
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 2 8-jan-18 30-jan-18
Editie 3 2-feb-18 27-feb-18
Editie 4 12-mrt-18 3-apr-18
Editie 5 9-apr-18 1-mei-18
Editie 6 7-mei-18 29-mei-18
Editie 7 4-jun-18 26-jun-18
Editie 8 9-jul-18 31-jul-18
Editie 9 6-aug-18 28-aug-18
Editie 10 3-sep-18 25-sep-18
Editie 11 1-okt-18 23-okt-18
Editie 12 5-nov-18 27-nov-18
Editie 1 3-dec-18 27-dec-18
•  Bekijk de actuele data op www.fnl.nl/data 
•  Deadline aanleveren shopping is 1 week voor de 

advertentiedeadline
•  Abonnees ontvangen het magazine 4 dagen eerder dan 

de verschijningsdatum

tarieVen Print
Formaten Prijzen
1/1 pagina  (210 x 280 mm) € 1.950,-
Shopping € 650,-
Spectacular shopping: + 40% extra ruimte € 910,-
Advertorial vanaf € 2.700,-
2/1 pagina (420 x 280 mm) € 3.300,-
1/2 pagina (210 x 140 mm of 105 x 280 mm) € 1.200,- 
1/4 pagina (105 x 140 mm of 53 x 280 mm) € 630,-
1/8 pagina (105 x 70 mm) € 340,- 
1/16 pagina (52 x 70 mm) € 240,- 
30% positioneringstarief op cover

tarieVen Online
Formaten Prijzen Run of 

Network
Branded content  € 825
Nieuwsbrief item € 550
Social media post € 125
Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-
Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-
Billboard   (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
Halfpage ad   (300 x 600 px) € 29,- € 25,-
Mobile banner  (320 x 50 px) € 18,- € 14,-
Roadblock (Leaderboard + Halfpage) € 45,- € 38,-
Homepage Take-over Op aanvraag
Premium  banners (creatieve formaten /  
targetgerichte plaatsingen)

Op aanvraag

aanleVersPecificaties adVertenties
Advertentie dient aangeleverd te worden met rondom  
5 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi. Meer info vindt 
u op: www.fnl.nl/specificaties per e-mail naar ads@fnl.nl

Digitale bestanden aanleveren als gif, jpeg, png, flash of 
html5. Maximale bestandsgrootte 300 kb.

PrOmOtiemOgelijkheden
Voorbeelden van mogelijkheden zijn:
•  Advertenties
•  Banner advertising
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies

•  Lezersacties
•  Mail & win acties
•  Shopping
•  Vacatures
•  Nieuwsbrief
•  Product placement

Meer informatie over de verschillende commerciële  
en online mogelijkheden vindt u op  
www.fnl.nl/mogelijkheden 

koken & genieten biedt u als adverteerder de 
mogelijkheid om uw product, dienst of merk 
via verschillende kanalen onder de aandacht te 
brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij 
open voor nieuwe en verfrissende ideeën. Wij 
kijken graag met u naar de mogelijkheden en 
maken een op maat gemaakt plan. 

Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het 
opmaken van advertenties en banners, neem contact  
op via telefoonnummer +31 (0)242404555 of stuur  
een email naar sales@fnl.nl 

WWW.fnlMEDIA.nl

F&L
MEDIA


