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Algemene informatie
Frequentie magazine:  12 keer per jaar
Frequentie nieuwsbrief:  12 keer per jaar 
Aantal pagina’s:   68 
Prijs:    € 3,49 
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.

https://www.facebook.com/kokenengenieten/
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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

•  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.

DE VOLGENDE KOKEN & GENIETEN 
VERSCHIJNT OP 31 JULI

In het 
augustusnummer

Tomatentijd
Vlees met gekruide tomaten

Snelle vakantiekeuken
Supersnelle lasagne

Wervelende zomertaarten
Vruchten-rijsttaart

VOOR- EN BIJGERECHTEN

Aardappelsalade met maanzaaddressing 49
Cranberry-pistache-boterspread 30
Gazpacho met crouton-harten 22
Gegratineerde aardappels en courgettes 34
Hartige ciabattamuffins 30
Honing-dille-augurken 31
Hotdogs 53
Meloen-mozzarellasalade 33
Mini-broodpizza’s 13
Varkenshaasschnitzel op brood 
met paprikadip 26
Verfrissende tijm-vlierbessenlimonade 23
Warme asperge-quinoasalade 46
Warme courgettesalade met kipfilet 25

HOOFDGERECHTEN

Aziatische groenteschotel met kalkoen 26
Cappelletti met gerasptetomatensaus 9
 Courgettespaghetti met amandel- 
paprikasaus 7
Gebakken vis met gestoofde tomaten 16
Gebakken zalmpakketjes met kruidensalade 11
Gekookte aardappels met 
 cantharellenroomsaus 17
Gesmoorde kippenpoten in tomatensaus 14
Gesmoorde komkommercaponata 
met gebakken geitenkaas 24
Gesmoorde ribeye-reepjes met pasta pesto 11
Gestoomde kropsla met zalm 
en doperwten-dillerijst 45
Groenegroentepannetje met kruidige kip 43
Hartige wortel-gehaktballetjestaart 15
Kaas-champignon-entrecotes 
met broccolisalade en citroenaardappels 22
Kipfilet met maanzaadboter 50
Kippenvleugels met Aziatische groenten 16
Kruidenvisfilet met paprikaragout 17
Op de gril gesmoorde snoekbaars 31
Pasta met zalm en roomkaassaus 8
Penne met pistachepesto en salami 7
Spinazierolletjes in tomatensaus 12
Spinaziewraps met gyros en boerensalade 44
Tomatenspaghetti met pizzaballetjes 25
Tortellini-gehaktpannetje 16
Varkenshaas in een jasje van ham 32
Varkenshaas met salie en aardappels 
uit de oven 17
Wortelballetjes met kruidenyoghurt 15
Zomers pannetje met kotelet 15

…Bovendien in deze uitgave
Colofon 63
Ken je dit al 41
Kruiswoordpuzzel 55
Snel wegwijs 4
Vers op de markt 3

DESSERTS

Aardbeien-rijstdessert 23
Bananenijs 38
Frambozen-yoghurtijs op een stokje 40
Gebakken honing-gemberabrikozen 18
Griesmeel-crème brûlée met bosvruchten 19
Honing-bramenparfait 39
Kersensoep met dessertrijst 18
Zacht roomijs met krokante topping 40

SNELLE RECEPTEN

Aziatische groenteschotel met kalkoen 26
 Cappelletti met gerasptetomatensaus 9
Courgettespaghetti met 
amandel- paprikasaus 7
Gebakken vis met gestoofde tomaten 16
Gesmoorde komkommercaponata 
met  gebakken geitenkaas 24
Pasta met zalm en roomkaassaus 8
Penne met pistachepesto en salami 7
Tomatenspaghetti met pizzaballetjes 25

VEGETARISCHE RECEPTEN

Cappelletti met gerasptetomatensaus 9
Gekookte aardappels met 
cantharellenroomsaus 17
Gesmoorde komkommercaponata 
met gebakken geitenkaas 24
Wortelballetjes met kruidenyoghurt 15

TAARTEN, KOEK JES EN GEBAK

Biscuitrol met zomerfruit 57
Blauwebessen-amandeltaart 60
Citroencake met maanzaad 51
Citroen-schuimtaart 64
Fruitige droom met eetbare bloemen 61
Harten-wafeltaart 62
Kersen-boterkoek met amandelschaafsel 59
Pruimen-marsepeintaartjes 58
Rood fruit-chocoladecake 35

Tomatentijd
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Dat zó voedzaam 
toch zó licht kan zijn!

Nieuw van

Nieuw van

BA�ERIJSINDS
1867

Lichte crackers, Voor iedereen die 
er LE� ER V� L zin in heeft vandaag!
Bolletje Lichte Crackers zijn dun gebakken en licht van gewicht. 
Ideaal wanneer je niet te zwaar wilt ontbijten of als tussendoortje. Ze eten 
lekker makkelijk weg en zitten tóch boordevol vezels. Dat maakt ze heerlijk 
voedzaam. Met Bolletje Lichte Crackers kun je de dag dus goed beginnen!

KG1805_068000_bolletje_ok.indd   68 12-04-18   10:12

Voorwoord
Een volle 
 boodschappentas

Mei is een maand om met volle teugen 
van te genieten in de keuken en een van de 
beste periodes om naar de markt te gaan. In 
de groentekramen vind je nu de lekkerste 
meiknolletjes, bospeen, koolrabi, nieuwe 
aardappels, peultjes en natuurlijk asperges. 
Kom je met een overvolle tas terug? Geen 
nood, daar weten we wel raad mee in dit 
nummer. Met asperges maken we behalve 
het mooie roomsoepje op p. 21 een heer-
lijke lentequiche met alles erop en eraan 
(p. 10) en pakketjes uit de oven die bijna 
als een cadeautje op je bord liggen (p. 13). 
Peentjes, peultjes en radijsjes verwerken we 
als begeleiders in allerhande hoofdgerech-
ten en frisse lentesalades. Meiknolletjes 
zijn lekker uit de oven met gehaktballetjes 
(p. 11) en met koolrabi zet je doordeweeks 
een verrassend lekkere soep op tafel (p. 15). 
Toch ook zin in iets zoets, maar wel fris? 
Onze blauwebessenterrine met roomkaas 
is een aanrader en bovendien een eyecat-
cher vanwege zijn lichtpaarse kleur (p. 41). 
Alsof de meimaand in eigen land nog niet 
genoeg is, maken we ook een uitstapje naar 
de trattoria’s van Italië voor een keuze uit 
zuidelijke gerechten met dat vleugje vakan-
tiegevoel; kip cacciatore, saltimbocca met 
risotto en pasta met gorgonzolasaus. Daar 
drink je een chianti, pinot grigio of primi-
tivo bij, dus toch nog even naar de winkel. 
Maar dan: salute en buon appetito! 

Emil Rooijackers

Eeuwenoude smaakmaker

Kervel
In de middeleeuwen groeide kervel vooral in 
kloostertuinen. Het kruid was een uitkomst 
voor de vele vastendagen die de nonnen hiel-
den; door het gebrek aan vlees bij de maaltijd 
moesten andere producten extra op smaak 
worden gebracht. De zoete anijsachtige 
smaak van kervel zorgde daarvoor. Inmiddels 
wordt het kruid veelvuldig geteeld en groeit 
het zelfs in het wild. Toch kun je het beter niet 
zelf plukken; kervel kan snel verward worden 
met giftige planten. Met kervel uit de winkel 
zit je echter altijd goed. Haal een flinke bos 
in huis en 
gebruik het 
in kruiden-
boters, soe-
pen, salades 
of sauzen 
of maak 
er lekkere 
kruidenolie 
van, zoals op 
p. 22.

Held in een huls

Pistache
De groei van pistachenoten kan worden 
vergeleken met die van druiven: ze groeien 
in trossen aan een boom. Naarmate de noot 
rijper wordt, wordt hij groter en knapt hij uit 
zijn jasje. Als de huls op een kier staat, wordt 
het nootje gekookt en gezouten en soms nog 
in de oven geroosterd. Daarna is hij klaar om 
gegeten te worden. Uit het vuistje bij een bor-
rel, verwerkt in ijs of pudding, in een bonbon 
of hartige gerechten zoals paté, terrines en 
salades. Tip: bewaar de schillen die overblij-
ven en strooi ze rondom kwetsbare planten in 
de tuin om ze te beschermen tegen slakken.
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Vers op de markt in mei
Roomwitte koningin

Witte asperges
De koningin van de groente is maar beperkt ver-
krijgbaar – van april tot juni – en dus moet je van 
haar genieten zolang het kan. Koop witte asperges 
bij een aspergeboer en bewaar ze als een boeketje 
in de koelkast; zet ze in een vaasje met water en 
trek wat plastic over de kopjes. Eet ze vervolgens 
klassiek met hollandaisesaus, ham en ei of maak 
er soep van (p. 21). Gebruik voor die soep als basis 
een bouillon die je zelf hebt getrokken van de 
schillen en uiteinden van de asperges. Die delen 
van de asperges zijn namelijk hard en taai om te 
eten, maar zitten wel boordevol smaak.

Soorten en maten, stijlen en smaken

Sla
Toen begin jaren tachtig ijsbergsla voor het eerst in kassen werd 
gekweekt, dook het overal in de horeca op. Het duurde niet lang of 
men kon deze waterige en smaakloze sla niet meer zien. Gelukkig 
kwam er meer variatie in sla en zijn we de groene krop weer mas-
saal gaan omarmen. Van botersla en bataviasla tot eikenbladsla, 
radicchio, lollo rosso, rucola en romeinse sla: iedere slasoort 
heeft zijn eigen looks en smaak en er is voor ieder 
wat wils. Welke soort je ook kiest, voor iedere sla 
geldt: eet hem vers, was hem goed, droog hem af 
en snijd hem pas vlak voor het serveren.

kg1805_003000_vers-voor_ok.indd   3 12-04-18   11:14
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BELANGRIJKE DATA
Editie Advertentie

deadline
Verschijnings
datum

Editie 2 31-12-18 22-01-19
Editie 3 28-01-19 19-02-19
Editie 4 25-02-19 19-03-19
Editie 5 01-04-19 23-04-19
Editie 6 06-05-19 28-05-19
Editie 7 03-06-19 25-06-19
Editie 8 08-07-19 30-07-19
Editie 9 05-08-19 27-08-19
Editie 10 02-09-19 24-09-19
Editie 11 30-09-19 22-10-19
Editie 12 28-10-19 19-11-19
Editie 1 2020 02-12-19 24-12-19
•  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

www.fnl.nl/specificaties
mailto:ads@fnl.nl
www.fnl.nl/mogelijkheden
https://www.fnl.nl/corporate/

