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OVER FOODIES
foodies is het platform voor mensen die van eten houden, nieuwsgierig
zijn naar de herkomst van hun eten en een voorliefde hebben voor pure
ingrediënten. Foodieslezers willen alles weten over eten en de bereiding ervan.
Het blad staat vol met reportages, interviews, recepten, kooksnufjes en alle
denkbare onderwerpen op kookgebied. Bij foodies staan smaak, authenticiteit
en seizoensproducten centraal. Foodies richt zich op mensen met een passie
voor smaak, die houden van koken en graag tafelen met vrienden en familie.

PR AKTISCHE INFORMATIE

THEMA'S

MA AND

Formaat:

220 x 276 mm

• Frisse start

januari

Frequentie:

12x per jaar

• Home baked

februari

Nieuwsbrief:

64x per jaar

• Azië

maart

Aantal pagina's:

116

• Pasen

april

Prijs:

€ 6,79

• Italië

mei

Print oplage:

26.000

• BBQ

juni

Online pageviews:

192.000

• Groen en vegan

juli

Social media:

50.000

• Roadtrip

augustus

Nieuwsbrief:

13.000

• Easy nazomer

september

Website:

www.foodiesmagazine.nl

• Frankrijk, wild, wijn

oktober

• Comfortfood

november

• The big Christmas issue

december
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Geïnteresseerd in
bereidingswijze
Willen graag meer weten over
de herkomst van producten

INTERESSES

Duurzaamheid
Reizen
Huis & tuin
Nieuws
Herkomst
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WIE IS DE
FOODIES LEZER?
De lezer van foodies kijkt er naar uit om in het weekend de meest heerlijke
gerechten op tafel te zetten voor vrienden en familie. De inspiratie
hiervoor haalt hij graag uit foodies magazine maar ook uit de online kanalen
van foodies. Hij/zij laat zich graag adviseren over goede producten en
vindt het interessant om nieuwe producten uit te proberen. Ze struinen
regelmatig over foodmarkten. Bij het eten drinken ze graag een glaasje wijn.
Keukenbenodigdheden hebben ze van verschillende merken, als het maar
kwaliteit uitstraalt. De foodiesfan heeft een passie voor eten en drinken en
besteedt hier een aanzienlijk deel van het inkomen aan. Ze gaan geregeld op
vakantie om plaatsen in binnen- en buitenland te bezoeken.

ADVERTEREN
IN FOODIES
foodies 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.

VERSCHIJNINGSDATUM

Christmas
Gifts
Wĳ delen uit!

All i want for
Christmas is..
Bĳ foodies zitten we met ons hoofd al een beetje
bĳ kerst. We leggen de laatste hand aan The big
Christmas issue en we hebben de kerstboom
stiekem al staan. Onder die boom ligt een grote
stapel foodies christmas gifts, en die gaan we in
de maand december allemaal weggeven!

Vanaf 1 december spelen wĳ voor kerstman
en geven we elke dag een prachtige prĳs weg.
Houd onze website en socials in de gaten.

Nieuwsgierig?

Laat je dan verrassen en
reserveer één of meerdaagse
wildarrangementen op
wildetenindeachterhoek.nl
Kĳk snel op
foodiesmagazine
.nl/win

Wild eten in de Achterhoek
Een rĳke traditie

Win een wildarrangement
voor 2 personen!

Vanaf half oktober tot eind januari heeft de Achterhoekse
gastronomie weer talloze smakelĳke wildgerechten op het menu. Bĳna
30 restaurants met ruim 50 verschillende arrangementen serveren
dan smaakvolle wildgerechten. De koks werken veelal met wild uit
eigen regio. Zĳ weten precies hoe ze dit vlees het beste tot hun recht
kunnen laten komen. Niet voor niets rĳdt menig liefhebber in het
najaar naar de Achterhoek voor een heerlĳke reerug of hazenpeper.

Voor de echte wildliefhebbers is dit een lekker uitje. Twee overnachtingen inclusief uitgebreid ontbĳt in het pittoreske Lochem. Het beste
uit twee keukens wordt geserveerd door Restaurant Kawop en Hotel
Hof van Gelre. Kĳk voor het complete arrangement en andere leuke
uitjes op wildetenindeachterhoek.nl/kawop-3daags2
Hoe je kunt winnen? Kĳk op www.foodiesmagazine.nl/win
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4x vegan

ADVERTENTIEDE ADLINE

Geluk4xuit
de grond
vegan

Gesmoorde pastinaken met
olĳven en aardappelpuree

Puur, eerlĳk en lekker: op de goede manier bereid
vormen pastinaak, ui, prei en wortel echt een
bron van geluk.

Gesmoorde pastinaken met
olijven en aardappelpuree
★★
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Bereidingstĳd: ca. 1 uur en 30 min.
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Ingrediënten voor 4 personen

Receptuur, foto’s, styling en foodstyling: Willem van Santen

Editie 2:

500 g kruimige aardappels geschild en in stukken
zout en peper
4 pastinaken
1 el olĳfolie
½ bosje tĳm gewassen
250 ml soja- of havermelk
2 tl fĳne dĳonmosterd
50 ml olĳfolie extra vergine
150 ml groentebouillon
2 el sherry-azĳn
100 g kalamata-olĳven
50 g geroosterde pompoenpitten

ing
in samenwerk
met

Kook de aardappels in ca. 25 minuten gaar in water met wat zout.

3 Giet de aardappels af en laat ze kort droogstomen. Verwarm de soja- of
havermelk in een pannetje. Pureer de aardappels, bĳvoorbeeld met een
pureeknĳper, en roer er de warme melk doorheen. Breng op smaak met zout
en de mosterd. Klop nu geleidelĳk de olĳfolie extra vergine er met een spatel
doorheen.
4 Blus de pastinaken af met de bouillon en de sherry-azĳn. Verwarm de
olĳven kort mee in de saus. Verdeel de aardappelpuree over borden. Schep er
de pastinaken, de olĳven en de saus op. Maak af met de pompoenpitten.
Per portie: ca. 474 kcal
11 g eiwit | 27 g vet | 42 g koolhydraten
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2 Maak de pastinaken goed schoon, schil ze alleen als ze een onregelmatige
schil hebben waar zand tussen blĳft zitten. Snĳd de pastinaken in stukken
van ca. 4 cm. Vet de bodem van een zware (braad)pan in met 1 el olĳfolie en
strooi er wat zout in. Zet de stukken pastinaak rechtop naast elkaar in de pan.
Verdeel er de tĳmtakjes overheen en leg een deksel op de pan. Zet het geheel
op laag vuur en smoor de pastinaken in ca. 25 minuten tot de stukken aan de
onderkant mooi gekaramelliseerd zĳn en de pastinaak gaar is. Kĳk tussendoor
of het niet te hard gaat, voeg dan eventueel een klein scheutje water toe.
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Advertentietarieven Print
Formaat

Voor speciﬁeke wensen, aanleverspeciﬁcaties of het opmaken van
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)24-2404555 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

• Shopping
• Nieuwsbrief
• Product placement
• Receptontwikkeling
• Storytelling

Big Green Egg

} foodies

september 2019

Bereidingstĳd: ca. 2 uur

2 / 1 pagina (440 x 276 mm)

€ 5400,-

1 / 2 pagina (220 x 138 mm of 110 x 276 mm)

€ 1950,-

Prijs

Branded content

€ 1500,-

Nieuwsbrief item

€ 500,-

Social media post

€ 600,-

Run of Network

Tips van Toscanini

Formaggio

• Gerookte ricotta
• Burrata met vijgen-portdip
• Pasta met spek en pecorino

www.foodiesmagazine.nl

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,-

Ingredienten voor 4 personen
4 Snĳd intussen de schil van de ananas en
verwĳder de harde kern. Snĳd de ananas in repen
van ongeveer 1 centimeter dik. Halveer de witlof
in de lengte en snĳd de harde onderkanten van de
groene asperges.

2 kipfilets
½ ananas in de lengte
2 stronkjes witlof
8 groene asperges
3 el crème fraîche
4 wraps 20-25 cm Ø
50 g rucola
houtskool
Apple Wood Chunks
1 Steek de houtskool in de Big Green Egg aan en
verwarm tot een temperatuur van 100°C.

Maak antipasti met

2 Bestrooi de kipfilets met zout en peper. Leg
een Apple Wood Chunk op de gloeiende houtskool
en plaats de convEGGtor. Zet hier de Drip Pan op
of maak een lekbakje van aluminiumfolie die je op
de convEGGtor zet. Leg het rooster in de EGG en
leg hier de kipfilets op. Steek de pen van de kernthermometer tot in de kern van een van de kipfilets
en sluit de deksel van de EGG. Stel de kernthermometer in op een temperatuur van 72°C en rook
de kip tot deze kerntemperatuur is bereikt. Dit zal
ongeveer 1 uur en 30 minuten duren.

Wat heb
je nodig?

5 Gril de ananasplakken en de witlof 2 minuten,
keer ze om en gril nogmaals 2 minuten. Gril de
asperges ongeveer 2 minuten en 30 seconden, keer
ze om en gril nogmaals 2 minuten en 30 seconden.
Sluit na elke handeling de deksel van de EGG.

Dual probe
thermometer
Met deze accessoires
van Big Green Egg kun
je direct aan de slag!

&

Als je al die moeite en tĳd steekt
in lekkere vers gerookte kip,
wil je natuurlĳk geen droge
filet overhouden. De juiste
kerntemperatuur is essentieel
voor een goed resultaat en deze
kernthermometer helpt je hierbĳ.

Apple
Wood
Chunks

6 Snĳd de gerookte kipfilets in de lengte in dunne plakjes. Snĳd de gegrilde witlof in reepjes, meng
ze met de crème fraîche en breng op smaak met
peper en zout. Snĳd elke asperge in vier gelĳke
stukken.

In tegenstelling
tot de wood chips
die snel voor een
flinke rooksmaak
zorgen, geven
deze grove chunks
langdurig een
rooksmaak af en
zĳn dus geschikt
voor langere
low-and-slowbereidingen.

7 Verdeel het witlofmengsel, de plakjes gerookte
kipfilet, de ananas, de asperges en de rucola over
de wraps en rol de wraps op.

DE den
LEKKERSTE
BIEREN
Maarten van
Berg

&

VAN DE BESTE BROUWERIJEN
4x antipasti • koken met Bergfood • De beste olijfolierecepten
GEWOON THUISBEZORGD
66

Beerwulf

convEGGtor

Onmisbaar bĳ het roken van
kip, vis, vlees en noem het maar
op! De convEGGtor schermt je
ingrediënten af van directe hitte
waardoor ze gelĳkmatig garen
en genoeg tĳd hebben om de
heerlĳke rooksmaak op te nemen.

&

Het grote Italië-nummer met Maarten van den Berg

3 Haal de kipfilets uit de EGG. Verwĳder het
rooster, de Drip Pan (of de folie) en de convEGGtor
en leg de Cast Iron Grid met behulp van de Cast
Iron Grid Lifter in de EGG. Breng de temperatuur
naar 220°C.

★★

En ook nog

vanaf € 3950,-

Formaat

Het is heel eenvoudig om kipfilet te roken op de Big Green Egg.
De Apple Wood Chunk rookt langdurig en geeft een heerlĳk
aroma en een rĳke smaak aan de kip. Lekker door een salade
of zoals in dit recept als beleg voor een wrap met kip!
Gerookte-kip-wraps
met gegrilde groenten

Perfecte pasta
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€ 1250,-

Advertentietarieven Online

ook
eRol

MEER DAN

40

1 / 3 Shopping

Kijk voor meer informatie op
www.fnl.nl/mogelijkheden

september 2019 • € 6,79

RECEPTEN

€ 3200,-

30% positioneringstarief op cover

Aanleveren materiaal
Voor meer informatie, de aanleverspeciﬁcaties en ons PDF-proﬁel gaat
u naar www.fnl.nl/speciﬁcaties of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

nummer

1 / 1 pagina (220 x 276 mm)

Advertorial

Promotiemogelijkheden
• Advertenties
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Prijsvragen
• Werfpremies
• Lezersacties
• Mail & win acties

Het grote

Prijs

} foodies
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Nathan: “Kies bij de falafel witbier van de
Amsterdamse brouwer Walhalla.”

Tap thuis het perfecte bier met The
SUB,
01-08-19
14:45 probeer meer dan 1000 verschillende
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bieren uit ﬂes of blik en ontdek de verhalen achter de brouwers.
De beste bieren bestel je bij Beerwulf.com

Falafel met hummus
★

Bereidingstĳd: ca. 25 min.

Ingrediënten voor 4 personen
2-3 el olie om te bakken
2 el olĳfolie
1 el yoghurt
paprikapoeder

Voor de falafel
400 g kikkererwten blik, uitgelekt
2 teentjes knoflook
½ bosje dille
1 bosje platte peterselie
2 sjalotjes
1 tl komĳnzaadjes
1-2 el bloem

Voor de hummus
200 g kidneybonen blik, gespoeld en uitgelekt
1 teentje knoflook gesnipperd
1 el tahin sesampasta
1 tl ras el hanout
sap van ½ citroen
5 el olĳfolie
zout en peper

06-06-19 14:45

1 Doe alle ingrediënten voor de hummus in
een keukenmachine en maal tot een zeer gladde
smeuïge pasta. Voeg eventueel wat lauw water toe
als het geheel te dik is. Breng op smaak met zout
en peper.
2 Hak alle ingrediënten behalve de bloem voor
de falafel grof in een keukenmachine. Kneed er
met een houten lepel de bloem doorheen. Vorm
met natte handen ca. 12 langwerpige balletjes of
rolletjes van het ‘deeg’.
3 Bak de falafel in 2-3 el olie goudbruin en krokant in ca. 5 minuten. Strĳk de hummus uit op een
schaal. Roer er 1 el yoghurt doorheen maar meng
het niet helemaal. Besprenkel de hummus met 2 el
olĳfolie en strooi er wat paprikapoeder overheen.

Premium banners
(creatieve formaten / targetgerichte plaatsingen)

4 Verdeel de falafel over de hummus. Serveer
eventueel met wat verse peterselieblaadjes.
Per portie: ca. 502 kcal
14 g eiwit | 36 g vet | 27 g koolhydraten

Nathan: “Kies bĳ de
falafel witbier van de
Amsterdamse brouwer
Walhalla. Witbier is een
van origine Belgische bierstĳl, gebrouwen met tarwe, koriander en citrusschil.
Minerva (4,4%) wordt ook met spelt en
een vleugje citroensap gebrouwen. Dat
maakt dit een heel verfrissend, fruitig
bier, heerlĳk in de zomer. Het fruitige
voegt een extra dimensie toe aan het
gerecht, de kruidigheid in het gerecht
en in het bier sluit goed aan en het koolzuur snĳdt lekker door de romigheid.”

Geen 18, geen alcohol
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prijs in overleg

