
Buiten koken en tafelen 

TEKST: EVA GOOSSENS
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Buiten koken en eten is altijd een beetje vakantie. Weg stress, tenminste als 

je met een goede barbecue-uitrusting aan de slag kunt. Dankzij de nieuwste 

barbecues en grillaccessoires, aangevuld met de nodige dosis enthousiasme en 

lekkere ingrediënten, belooft het een smakelijke zomer te worden. 

Je steak perfect gegrild - mét smakelijke 
grilllijnen - dankzij de Sear Grate. Dit 

accessoire maakt deel uit van het Gourmet 
BBQ System van WEBER dat perfect in 
de ronde uitsparing van het flexibele basis-

rooster past. Richtprijs: €54,99.  
www.weberstephen.be
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MAIL & WIN: 
Maak kans op een gietijzeren 
kampvuurpot van Esschert 

Design. Kijk snel op p XXX en 
doe mee!

LINKSBOVEN: Italiaanse avond? Het kan ook perfect op de barbecue met deze pizzasteen, voorzien van handige draagbeugel, uit het assortiment van WEBER. Speciaal 
ontwikkeld voor een gemakkelijk en veilig gebruik met het Gourmet BBQ System. Richtprijs: €54,99. www.weberstephen.be ■ RECHTSBOVEN: Deze keramische barbecue 
van BERGHOFF blijft tot 20 uur warm met slechts één lading houtskool. Dankzij de dikke behuizing blijven warmte en vocht in de barbecue en heb je goede controle over 
de temperatuur. Richtprijs: € 890. www.berghoffworldwide.com ■ LINKSONDER: Met deze driepotige gietijzeren kampvuurpot van ESSCHERT DESIGN kun je buiten 
koken, braden, stomen, stoven én frituren op een open vuur. Dankzij het gietijzer wordt de warmte gelijkmatig verdeeld en gaart het voedsel perfect rondom. Volume: 3,7 
liter. Richtprijs: € 48,29. www.esschertdesign.com ■ RECHTSONDER: Vetloos, gezond en lekker grillen kan a la plancha op deze vlakke bakplaat in geëmailleerd gietijzer van 
LE CREUSET. Doordat de ingrediënten snel worden dichtgeschroeid, blijven smaken en vitamines optimaal behouden. Geschikt voor de barbecue, maar ook voor andere 
warmtebronnen waaronder de oven en zelfs inductie. Richtprijs: € 85. www.lecreuset.be

EEen nieuwe manier om je barbecuegerecht 
extra aromatisch te maken: de cederhouten 
wraps van OIL & VINEGAR. Gemaakt 
van flinterdun en oprolbaar hout dat je om 
de ingrediënten wikkelt. Richtprijs: € 12,95 

voor 8 wraps. www.oilvinegar.com
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MAIL & WIN: 
Maak kans op een barbecueset met 

4-delige gereedschapset van Esschert 
Design. Kijk snel op  
p.XXX en doe mee!

LINKSBOVEN: Met deze Barbecueschort van ESSCHERT DESIGN heb je alle gereedschap – een vleesvork, tang, kwast en spatel met geïntegreerde flessenope-
ner – steeds bij de hand. Na gebruik eenvoudig op te rollen tot een tas. Richtprijs: € 39,60. www.esschertdesign.com ■ RECHTSBOVEN: Voor liefhebbers van pizza, 
barbecue én Deens design: de fraai vormgegeven MORSØ Forno. Gemaakt van geëmailleerd gietijzer en zo ontwikkeld dat je er niet alleen knapperige pizza’s maar 
ook brood in kunt bakken. Doet ook dienst als buitenhaard en als barbecue dankzij de extra gietijzeren braadrooster. Richtprijs: € 1.499. www.barbecuespecialist.be ■ 
LINKSONDER: Voor grillfanaten met gastronomische ambities: de NAPOLEON Prestige gasbarbecues die 8 verschillende bereidingswijzen combineert. Topmodel is 
de Prestige PRO825, een 5-sterrengasbarbecue mét interieurverlichting, volledig in roestvrij staal met accenten in chroom en plek voor 50 hamburgers. Richtprijs: € 5.299.  
www.napoleongrills.be ■ RECHTSONDER: Voor authentieke pizza moet je in Italië zijn… of in je eigen achtertuin met deze Margherita oven van het uiteraard Italiaanse 
FONTANA FORNI. Nu ook beschikbaar in een uitvoering met professionele en ultrakrachtige gasbrander die de performatie van een houtgestookte oven evenaart. 
Handige accessoires, waaronder de grote pizzaschep, vervolledigen het gebruiksgemak. Richtprijzen: vanaf € 3.073 voor Margherita Gas en € 47 voor grote pizzaschep. 
www.fontanaforni.com - www.vandella.be
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MAIL & WIN: 
Maak kans op een grote pizza-
schep van Fontana Forni. Kijk 

snel op p.XXX en doe mee!

EEen nieuwe manier om je barbecuegerecht extra aromatisch te ma-
ken: de cederhouten wraps van OIL & VINEGAR. Gemaakt van 

flinterdun en oprolbaar hout dat je om de ingrediënten wikkelt. Richt-
prijs: € 12,95 voor 8 wraps. www.oilvinegar.com
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De Ibrido Outdoor Kitchen van BORETTI 
is voor 75 % gas en voor 25 % houtskool. 
Concreet combineert dit hybride toestel het 
comfort van drie gasbranders, een zijbran-
der en infraroodbrander in de achterwand 
met een aparte houtskoolzone. Afhanke-
lijk van het moment of het ingrediënt kies 
jij hoe je wenst te grillen. Richtprijs: € 895. 

www.borreti.com
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LINKSBOVEN: Dankzij deze vernuftige kippenvleugelhouder van BARBECOOK kun je tot 12 kippenvleugels gelijkmatig garen onder deksel, zonder dat je ze hoeft 
om te draaien. Richtprijs: € 15,35. www.barbecook.com ■ RECHTSBOVEN: De krachtige gietijzeren branders van deze 3 Series Cast Iron barbecue van CAMPINGAZ 
garanderen hoge prestaties en een efficiënte warmteverdeling. Verder noteren we een roestvrijstalen bedieningspaneel met verlichte knoppen, het Campingaz modulaire 
kooksysteem met tal van inzetstukken en het Campingaz InstaClean-systeem voor eenvoudige reiniging in de vaatwasser. Richtprijs: € 479,99. www.campingaz.com ■ 
LINKSONDER: Met deze marinadespuit van SAGAFORM breng je de smaakmakers tot diep in de kern van het vlees of de vis. Efficiënt én tijdbesparend. Richtprijs: 
€ 15,95. www.sagaform.com ■ RECHTSONDER: Met zijn robuuste stalen wanden is deze Barilo van BORETTI, die iets weg heeft van de rookvaten van weleer, een 
onverslijtbare bikkel voor de ‘diehards’ van houtskoolbarbecue. Geschikt voor direct en indirect grillen. Richtprijs: € 349. www.boretti.com

Net zo mooi op de gedekte binnendis als de houten terrastafel: de 
Beach House Salad Bowl van RIVIÈRA MAISON. Gemaakt 
uit mangohout en voorzien van handvaten in aluminium. Ook 

bijpassende kleine bowl verkrijgbaar. Richtprijs grote Bowl: € 69,95. 
www.rivieramaison.com 

MAIL & WIN: 
Maak kans op een 3 Series Cast Iron 

EXS barbecue van Campingaz. Kijk snel 
op p.XXX en doe mee!



4948

La
nd

el
ijk

 W
on

en

Deelnemingsvoorwaarden: Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn. Per geldig e-mail adres kan je slechts één maal meedoen. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden 
en zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Landelijk Wonen is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade die zich voordoet tijdens het transport. De cadeaus zullen niet in geld 
worden uitgekeerd. DBN groep werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Inzendingen na 01/05/2015 worden niet meer aanvaard. Winnaars zullen via 
mail op de hoogte gebracht worden. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Alle deelnemers hebben akkoord gegeven op deze Algemene Voorwaarden.

Stuur voor 01/05/2015 een mailtje met je adresgegevens en jouw favoriete cadeau naar redactie@gemexpublishing.be 

Leg uit waarom je dit geschenk wil winnen en maak kans op één van deze prachtige lente-items. WIN

In een handomdraai omschakelen van direct naar indirect grillen? Het kan met deze 
nieuwe Tortuga HLS® van SUNSETBBQ met innovatief en gepatenteerd hittecontro-
lesysteem. Als je veel warmte nodig hebt – bijvoorbeeld voor het bereiden van een steak 
of hamburger– zet je de kogelbarbecue op direct grillen. Een lagere temperatuur nodig? 
Verschuif de greep dan simpelweg naar de stand indirect grillen – te vergelijken met 
luchtcirculatie in een oven – om bijvoorbeeld een hele kip, gebraad, aardappelen, pizza 
of zelfs dessert te bereiden. Hetzelfde systeem is beschikbaar voor de eerder gelanceerde 
gasgrills zodat zowel houtskoolfans als gasliefhebbers van het HLS®-comfort kunnen ge-
nieten. Richtprijs Tortuga HLS®: € 329. www.sunset-bbq.be

LINKSBOVEN: Met dit roestvrijstalen bestek van SAGAFORM begin je goed bewapend aan een stevige steak. Fraai verpakt in een mooie geschenkkoker. Richtprijs:  
€24,95. www.sagaform.com  ■ RECHTSBOVEN: Met deze geëmailleerde pan, waarin je houtschilfers en vloeistoffen kan doen, geef je kip, vlees of vlees een heerlijk 
aroma. Aromabowl speciaal ontwikkeld voor SUNSET BBQ. Richtprijs: € 19,90. www.sunset-bbq.be ■ LINKSONDER: Deze gietijzeren accessoires van MORSØ, 
met een zout- en pepermolen en een kruidenpotje, hoeven qua robuustheid niet onder te doen voor de buitenoven van hetzelfde Deense designlabel. Richtprijs: € 85 voor 
de zout- of pepermolen en € 59 voor het kruidenpotje. www.barbecuespecialist.be ■ RECHTSONDER: 4. Deze elektrische en mobiele buitenkeuken van INDU+ kun 
je naar wens invullen met keuze uit 7 verschillende kookplaten die, met uitzondering van de grill, werken op inductie. Nieuw is de combinatie van roestvrij staal met de 
warme look van teakhout. Richtprijs: vanaf € 3.500 (b 100 cm). www.induplus.eu

MAIL & WIN: 
Maak kans op een Sagaform steakbe-

stek voor 4 personen. Kijk snel op  
p.XXX en doe mee!

MAIL & WIN: 
Maak kans op een Tortuga 
HLS® houtskoolbarbecue 
van SunsetBBQ.Kijk snel 

op p.XXX en doe mee!


