
VROUWculinair

Anja (44), Geert (46), Bas-Jan (11) en 

Marleen (8) uit Grolloo.

Hoofdingrediënten: Conimex 
Mix voor Nasi Goreng met 
Conimex kroepoek en ketjap.

Wat eten we vandaag?
“Nasi,” roepen Bas-Jan en 
Marleen vrolijk. Beiden helpen 
ze graag in de keuken. Anja: 
“Vooral het snijden van de 
rauwkost en die mooi op een 
schaaltje leggen, vinden ze leuk 
om te doen. En natuurlijk het 
bakken van de eieren!”

Eten jullie vaak nasi?
“Ja. Doordeweeks kunnen we 
niet altijd gezamenlijk eten. 
Mijn man Geert is, net als 
vanavond, vaak later thuis en de 
kinderen moeten op verschil-
lende tijden sporten. Ik vind 
het belangrijk dat we gezond en 
gevarieerd eten, maar het moet 
ook snel op te warmen zijn.”

Is het lekker? 
“Deze nasimix is heerlijk en 
door de toevoeging van verse 
ingrediënten ook gezond. De 
potjes sambal en ketjap staan 
op tafel, zodat iedereen zijn 
eigen smaak kan bepalen. De 
kinderen zijn vooral dol op de 
kroepoek!”

HET FAVORIETE 
GERECHT VAN…

Keuken 
Welk product moet u echt eens uitproberen, 

welk gereedschap is onmisbaar in de keuken 
en wat staat prachtig op de keukentafel? 

Hier het nieuwste op culinair gebied!
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Kijk voor lekkere recepten 
op www.conimex.nl. Wilt u 
ook in deze rubriek? Mail uw 
favoriete Conimex-recept naar 
oproep.vrouw@ttg.nl

5 Geurvrij 
Lekker hoor, gerechten 
met knofl ook. Maar als 

je daarna nog een date hebt... 
Met AfterGarlic (€ 2,99) is dat 
probleem uit de wereld, want de 
kauwtabletten met peterselie, 
chorella en mint voorkomen 
knofl ookwalm uit mond én poriën. 

1 Tuintje in de 
keuken 
Kookliefhebbers 

zijn dol op verse krui-
den, maar niet iedereen 
heeft een kruidentuin 
om onbeperkt uit te 
knippen. Oplossing: de 
hygiënische kunststof 
Herb Savor (€ 37,50) van 
Brutus Kookt!  Hierin 
blijven kruiden zo’n drie 
weken vers en smakelijk. 

6 Robuust
Liefhebbers van de 
ouderwetse manier 

van koffi ezetten kunnen 
toch trendy zijn met dit 
compacte modelletje. Het 
koffi ezetapparaat uit de 
kMix serie van Kenwood 
(€ 79,95) is deels van 
gegoten aluminium en 
heeft een druppelstop.

2 Feest in de fl es 
Zonder bubbels blijft er van een 
prosecco of champagne maar weinig 

over. Sluit hem luchtdicht af om bubbels en 
smaak te bewaren met deze dop van Cook 
& Co (€ 3,99). Kan tijdens het uitschenken 
gewoon op de fl es blijven. 

4Alle choco op 
een stokje 
Met de chocosticks 

van Chocxx (4 sticks € 2,99) 
maakt u chocolademelk 
van échte chocolade. Even 
de stick door de hete melk 
roeren en klaar. De choco-
ladesticks zijn glutenvrij en 
bevatten geen kunstmatige 
kleur- en smaakstoffen. 

3 Mista-
morfose 
Herkent u 

’m  nog? De fl es 
van Irish Mist
(€ 21,99) is strakker 
en gestroomlijnder 
geworden en laat 
duidelijk de basis 
van deze likeur 
zien: whiskey. Ook 
proeft u honing, 
kruiden en suiker; 
een heerlijk zachte 
en niet te versma-
den combinatie. 
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