F&L
MEDIA
W W W.FNLMEDIA.NL

MEDIAKAART
2020

OVER KOKEN
EN GENIETEN
Het magazine koken & genieten biedt gevarieerde recepten voor iedere
dag. Om makkelijk en snel een voedzame maaltijd op tafel te zetten. Zonder
moeilijke boodschappen en altijd vertrouwd lekker. Van eenpansgerechten
tot ovenschotels en aardappels, groente en vlees met een verrassende
twist. De vaste rubrieken van het magazine bestaan uit gezonde en snelle
recepten, maaltijden voor iedere dag zonder pakjes en zakjes, koken met
verse ingrediënten uit het seizoen, kookprojecten voor in het weekend of als
je gasten hebt en taarten voor feestelijke gelegenheden. Koken & genieten
biedt bovendien handige kooktips en praktische menusuggesties met
tijdsplanning. Zodat iedereen elke dag met plezier in de keuken kan staan.

PR AKTISCHE INFORMATIE

THEMA'S / RUBRIEKEN

Formaat:

210 x 280 mm

• Maaltijden voor iedere dag

Frequentie:

12x per jaar

• Makkelijk en snel

Nieuwsbrief:

12x per jaar

• Koken voor gasten

Aantal pagina's:

68

• Koken uit het seizoen / vers van de markt

Prijs:

€ 3,49

• Gezonde recepten

Print oplage:

22.000

• Ovengerechten

Website:

www.kokenengenieten.nl

• Gebak voor speciale gelegenheden
• Vertrouwd, lekker en makkelijk, voedzaam
• Met de KG in je hand naar de supermarkt
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Vrouwen die van koken
houden en graag een goede,
eenvoudige en gevarieerde
maaltijd op tafel zetten
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WIE IS DE KOKEN
EN GENIETEN LEZER?
De lezer van koken & genieten vindt het leuk om voor het gezin of voor
gasten iets lekkers op tafel te zetten. Ze doen hun boodschappen in één keer
en laten zich inspireren door de ingrediënten in het magazine. Ze vinden het
belangrijk om goede en gevarieerde maaltijden te maken. Ze letten op de
prijs-kwaliteitverhouding van de producten en vinden gemak bij het koken
belangrijk. Naast koken zijn ze ook geïnteresseerd in mooie producten voor
in de keuken die het koken leuker of makkelijker maken.

Vrouwen die aan het hoofd
van een gezin van
2 tot 4 personen staan

INTERESSES

Wonen
Tuinieren
Reizen
Huis & tuin
Snelle maaltijd
Entertainment

"Cooking is one of the great gifts you
can give to those you love."

ADVERTEREN IN
KOKEN EN GENIETEN
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.

VERSCHIJNINGSDATUM

ADVERTENTIEDE ADLINE

BAK GOED,
BAK GOUDGEEL

FRIETJES

AARDAPPELTJES

• Bak volgens de instructies

Bak niet te heet •

• Check de kleur tijdens het bakken

Keer regelmatig om •

• Haal de friet er op tijd uit

Haal op tijd van het vuur •

Gebakken aardappeltjes of friet? Die eet je goudgeel krokant, niet donkerbruin of
met een zwarte rand. Zo krijg je zo min mogelijk acrylamide binnen, een vermoedelijk
kankerverwekkende stof. Meer weten? www.voedingscentrum.nl/acrylamide

Editie 2:

21-01-2020

06-01-2020

Editie 3:

18-02-2020

03-02-2020

Editie 4:

17-03-2020

02-03-2020

Editie 5:

14-04-2020

30-03-2020

Advertorial

V

orig jaar verbouwde boer Jan
ten Bosch uit Hoog Soeren nog
koolzaad en stond zijn land vol
met weelderige, felgele kleine bloemetjes.
“Een schitterend gezicht”, vertelt de
glunderende boer aan de rand van zijn
ca. 3 hectare grond – verderop heeft hij
nog een groter veld van ca. 30 hectare. Op
beide percelen staan nu afgerijpte, bruine
sojaplanten – bijna klaar om geoogst te
worden – , maar dat maakt de boer niet
minder trots. “Dit is het eerste jaar dat ik
soja verbouw en ik ben er erg tevreden
over. De teelt is vlot verlopen en ik kan niet
wachten tot we kunnen gaan oogsten.”

Het oogsten
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Sojavan

Hollandse bodem
De tijd dat soja naar karton smaakte en alleen gedronken werd door vegan
hippies uit de randstad is voorbij. Nu steeds meer mensen het plantaardige
product omarmen, wil Gezond leven weten: Waar komt onze soja eigenlijk
vandaan? Samen met Alpro bezochten we een Nederlandse teler.

Als we in de tweede week van september
op de Veluwe onder boze wolken naar de
sojagewassen staan te kijken, is het nog net
te vroeg om te oogsten. De plant is nog niet
volledig afgerijpt en daarom zijn de bonen
nog te vochtig. Boer Jan trekt een plant met
wortel en al uit het land om het ons te laten
zien. Met zijn ruwe, door het donkere zand
gekleurde werkhanden drukt hij een paar
sojabonen uit de peul. “Deze bonen kan
ik zo tussen mijn vingers kapot drukken.
Voordat de bonen in een machine vermalen
kunnen worden tot een basisdrink – de
basis van de producten van Alpro – moeten
ze helemaal hard zijn.”
En dus wacht boer Jan zijn oogstmoment rustig af. Verwacht wordt dat eind
september, begin oktober de combine van
Jan in beweging kan komen. Dan is het
gewas voldoende afgerijpt (zit er geen blad
meer aan) en zijn de bonen die erin liggen
droog genoeg – het bevat dan nog ca. 16
procent vocht. Met de combinemachine
wordt de soja gedorst en worden de peulen
van de bonen weggehaald. De bonen
worden vervolgens verpakt in grote houten
kisten, om vervoerd te worden naar Agrifirm waar ze nog verder in vocht worden
gereduceerd. Pas daarna zijn ze klaar om
vervoerd te worden naar Alpro.
Eenmaal bij Alpro worden de bonen
gepeld, waarna de boon in twee helften
uiteenvalt. Deze twee helften gaan verder
de mechanische molen in en worden eerst
geweekt in water en daarna fijngemalen en
vermengd tot een vloeibare massa. “Deze

Advertorial

Tekst: Yvonne Doorten • Foto’s: Alpro
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"Omdat soja vooral
goed groeit in een warm
klimaat, moest er worden
gezocht naar een ras
dat onder Nederlandse
omstandigheden goed zou
blijven. En dat is gelukt”

drinken in een jaar.” Het streven is om in 2020
3000-5000 ton Nederlandse soja te telen. Dan
hoeft er minder geïmporteerd te worden uit
Canada (nu komt nog 50 procent van de soja
die Alpro gebruikt in Nederland daarvandaan)
en Europese landen zoals Frankrijk, Italië en
Oostenrijk. Dat levert niet alleen meer blije
boeren op zoals boer Jan, maar dat is ook
duurzamer en beperkt onze voetafdruk.

Duurzaamheid
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Omdat de boze wolken inmiddels zijn
overgegaan in regen, verplaatsen we

Op de volgende pagina’s vind je
twee recepten gemaakt met sojaproducten.
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ons naar Brasserie Het Nieuwe Jachthuis,
tegenover boer Jans perceel. Terwijl we op
temperatuur komen met een warm kopje
thee, vertelt Greet Vanderheyden, manager
duurzame ontwikkeling bij Alpro, ons hoe
belangrijk die duurzaamheid is. “In landen
zoals de Verenigde Staten, Brazilië en

05-10-17 15:47

Argentinië is het niet gegarandeerd dat de
sojabonen die worden verbouwd GMO-vrij
zijn [vrij van Genetisch Gemanipuleerde
Organismen, red.]. Ook worden daar
complete bosgebieden weggekapt om soja
te verbouwen. Wij willen geen soja gebruiken
uit zulke gebieden en zoeken het daarom

dichter bij huis.” Volgens Greet is de soja uit
Canada en Europa altijd GMO-vrij en komt
het nooit uit ontboste gebieden. Soja van
Nederlandse bodem heeft echter nog meer
voordelen:“Doordat we de soja steeds dichter
bij huis verbouwen, hoeven we minder
te importeren en produceren we minder
uitlaatgassen van bijvoorbeeld vrachtwagens
die schadelijk zijn voor het milieu.”
Ook de plant zelf krijgt een medaille
voor duurzaamheid. Boer Jan: “De sojaplant
voorziet voor een heel groot deel in zijn
eigen voedingsstoffen. Zo neemt hij stikstof
op uit de lucht en bindt dat aan de wortelen. Hierdoor verarmt de grond niet en is er
minder meststof nodig voor het volgende
gewas.” Om dit mooie proces te stimuleren
is er wel een béétje meststof nodig, maar

dat is volgens Jan veel minder dan bij
andere gewassen. Ook het onkruid hoeft bij
soja nauwelijks bestreden te worden. “Soja
wordt heel snel een hoog gewas en bedekt
de bodem. Zodra dat gebeurt, maakt het
onkruid geen kans.”
Een hoop voordelen van soja dus.
Waarom is de kans dan toch klein dat we
ieder jaar soja aantreffen hier in Hoog Soeren? “In principe is soja een rotatiegewas en
roteert het bij mij mee met aardappel, graan
en maïs. De kans is er wel dat ik hier volgend
jaar april weer soja zaai. Dat kan opbrengstverhogend werken, omdat de stikstoffen
en bacteriën die nu in de grond zitten, een
positief effect zouden kunnen hebben op de
soja van volgend jaar.” Over twee jaar is het
dan toch echt weer de beurt aan aardappels,

“Doordat we de soja steeds dichter bij huis verbouwen,
hoeven we minder te importeren en produceren we minder
uitlaatgassen van bijvoorbeeld vrachtwagens,
die schadelijk zijn voor het milieu”
84 www.gezondlevenmagazine.nl
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granen, maïs of misschien wel koolzaad met
zijn mooie gele bloemetjes, zodat de bodem
ook weer andere voedingsstoffen op kan nemen. Wat het gewas ook gaat zijn, de liefde
tussen boer Jan en soja is voor altijd. En als
alles goed gaat, zal hij die liefde met steeds
meer Nederlanders moeten gaan delen.

Plantaardig
eten
Sojaproducten passen goed
in een plantaardige levensstijl.
Ze bevatten kwalitatief hoogwaardige eiwitten en zijn laag in
verzadigd vet. Bovendien zijn de
meeste sojaproducten verrijkt
met calcium en vitamine D, B2
en B12 en zijn ze lactose- en
zuivelvrij. Perfect dus om van te
genieten binnen een gezond en
evenwichtig voedingspatroon!
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TARIEVEN 2020

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.

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

• Shopping
• Nieuwsbrief
• Product placement
• Storytelling

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

Prijs

1 / 1 pagina (210 x 280 mm)

€ 1950,-

'Ken je dit al?' item

€ 910,-

Storytelling

€ 3500,-

Advertorial

vanaf € 2700,-

2 / 1 pagina (420 x 280 mm)

€ 3300,-

1 / 2 pagina (210 x 140 mm of 105 x 280 mm)

€ 1200,-

1 / 4 pagina (105 x 140 mm of 53 x 280 mm)

€ 630,-

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.

Ken je dit al?
Lekker eten valt of staat met de ingrediënten die je
gebruikt en het keukengerei dat je tot je beschikking
hebt. Daarom presenteren wij elke maand leuke,
verrassende, handige en/of smakelijke producten.

DE HOOGSTE

Jackfruit
IN PLAATS VAN VLEES

Jackfruit is een exotische vrucht uit India. De vlezige structuur van de vrucht absorbeert smaken
heel goed en hij is goed te kruiden of te marineren. Zo heb je met jackfruit een ready-to-eat
vleesvervanger op basis van fruit die je in gerechten kunt verwerken. Jackfruit is van nature hoog in
vezels, laag in koolhydraten en zonder vetten. De jackfruit van Upton’s is naturel verkrijgbaar, maar
ook in de smaken barbecue en Thaise curry. Je kunt hem ook prima zo als snack eten.

Upton’s jackfruit is verkrijgbaar bij o.a. Albert Heijn. Prijs: 3,99 euro. uptonsnaturals.com

RETRO
EMAILLE
MOK

BERG

Beleef

De glühwein bij je midwinter barbecue
(p. 34) smaakt het lekkerst uit een mooie
retro emaille beker. Je vindt de bekers bij
verschillende huishoud- en outdoorwinkels.
Ze zijn ook handig voor de camping of op
reis. Deze witte met blauwe rand vonden
we bij Dille & Kamille, maar kijk ook bij
andere winkels als Hema, Bol.com of
kampeer- en outdoorwinkels zoals Bever
voor leuke emaille mokken in verschillende
kleuren. Cheers!

Emaille beker Dille & Kamille, hoogte 8 cm,
9 cm Ø. Prijs: 3,95 euro. dille-kamille.nl

Tanzania
Kenia
Madagaskar
Oeganda
Rwanda
Zimbabwe
Namibië
Botswana
Zambia
Mozambique
Seychellen
Mauritius
Zuid-Afrika

VAN AFRIKA

DAAGT JOU UIT
De Kilimanjaro
Het dak van Afrika
Een onvergetelijke uitdaging

21 - 24 februari
Brabanthallen ’s-Hertogenbosch
Wanneer de winter op zijn einde loopt, begint buiten te
lonken. Heel Nederland kijkt uit naar het voorjaar om volop
te genieten van de tuin.

CRÈMEBRÛLÉEBRANDER
BRANDER

Niets is te gek
voor deze
krachtpatser

SAFARI IN AFRIKA?

Het perfecte moment voor een tuin-upgrade dient zich aan.

Al sinds 1979 dé Afrika specialist

Van een complete renovatie tot ander meubilair,
extra accessoires of een slimme groene ingreep.

Voor een knapperig suikerkorstje op je desserts is een crème-brûleebrander
handig. Gebruik hem bijvoorbeeld bij het Citroen-rijstdessert uit de oven
op p. 22. Het voordeel ten opzichte van onder de grill? Met een crèmebrûléebrander kun je een gekaramelliseerd suikerkorstje maken zonder dat
je daarbij het hele gerecht verwarmt. Daarnaast heb je minder kans dat de
suiker aanbrandt, wat een onaangename smaak geeft. Er zijn branders die
je kunt vullen en branders die je op een gasfles kunt monteren.

Op jambo.nl en in onze brochure vindt u ruim 100 uitgekiende reizen of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

Ben je ook op zoek naar inspiratie, innovatie en advies?
Beleef dé start van het tuinseizoen. TuinIdee.

espressions.eu

Koop je toegangskaartje
nu met € 4,50 korting!

Hendi crème-brûléebrander inclusief gasbus. Prijs: 25,99 euro. bol.com

Ga jij de Kili-Challenge aan?

tuinidee.nl/tickets

“Life is short, eat dessert first”

WWW.WARCHILD.NL/KILI

Online voorverkoop t/m 20 februari | Normale entreeprijs: € 16,50 p.p. Gratis toegang voor kinderen t/m 12 jaar
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