
General information
Frequency magazine:  12 issues per year
Frequency newsletter:  12 issues per year 
Number of pages:  68 
Price:    € 3,49 
Publisher:   F&L Media B.V.
Website:   www.kokengenieten.nl

koken & genieten
Koken & genieten offers an abundance of recipes for readers who wish 
to serve something special, but aren’t too keen on standing in the kitchen 
all day. Each issue is packed with delicious recipes, ranging from very light 
and low-calorie dishes to delicious chocolate cakes and cream us. Koken 
& genieten includes regular columns with recipes for children, healthy 
food, kitchen suggestions and new products. Readers will additionally find 
cookingtips and tricks that can be used in the kitchen.

54 x
heerlijk

comfortfood

  De lekkerste chocoladetaart
  Provençaalse ovenschotels
  Verwarmende maaltijdsoepen
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Fast meals
Traveling

Lifestyle Entertainment

Living
Top 5 interessegebieden

Target audience indication
•  Mainly women, aged between 

35 and 65
•  Women who love to cook, but 

don’t like complicated recipes
• Women with families of 2-4
•  Women with part-time jobs, who 

are also interested in lifestyle, 
gardening and entertainment

Why advertise in koken & genieten
Koken & genieten readers like to serve their families something different 
on a regular basis. Buying their groceries on a  xed day, they shop exactly 
for the ingredients that are suggested by the magazine. Their partner 
and children are big eaters, and after a long day at work or at school, 
a square meal is exactly what they need. Readers of koken & genieten 
enjoy cooking, but the price/quality ratio of the products they buy is 
not irrelevant. As their families are very important, readers are happy to 
spend their time and money on them, though. In terms of food, trips, 
gadgets and products for personal care, they are not lacking anything.

DE VOLGENDE KOKEN & GENIETEN 
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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!
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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.
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IMPORTANT DATES
Issue Advertisement 

deadline
Issue on sale

koken & genieten 2 31-12-18 22-01-19
koken & genieten 3 28-01-19 19-02-19
koken & genieten 4 25-02-19 19-03-19
koken & genieten 5 01-04-19 23-04-19
koken & genieten 6 06-05-19 28-05-19
koken & genieten 7 03-06-19 25-06-19
koken & genieten 8 08-07-19 30-07-19
koken & genieten 9 05-08-19 27-08-19
koken & genieten 10 02-09-19 24-09-19

koken & genieten 11 30-09-19 22-10-19

koken & genieten 12 28-10-19 19-11-19
koken & genieten 1 02-12-19 24-12-19

• Topical data can be found on www.fnl.nl/data 
•  The deadline for the delivery of Shopping is 1 week prior 

to the deadline of advertisements
•  Subscribers receive the magazine 4 days before the date 

of issue

RATES PRINT
Size Price
1/1 page  (210 x 280 mm) € 1.950,-
Shopping € 650,-
Spectacular shopping: + 40% extra space € 910,-
Advertorial from € 2.700,-
2/1  (420 x 280 mm) € 3.300,-
1/2  (210 x 140 mm or 105 x 280 mm) € 1.200,- 
1/4  (105 x 140 mm or 53 x 280 mm) € 630,-
1/8  (105 x 70 mm) € 340,- 
1/16  (52 x 70 mm) € 240,- 
30% positioning tariff on cover

RATES ONLINE
Size Price Run of 

Network
Branded content  € 825
Newsletter item € 550
Social media post € 125

AANLEVERSPECIFICATIES ADVERTENTIES
Advertisements must be delivered with 5 mm margins on all sides,  
in CMYK colours and with 300 dpi. For more info,  
visit www.fnl.nl/specificaties or send an e-mail to ads@fnl.nl

File types: .gif, jpeg, png, flash or html5. 

Maximum file size: 300 kb

PROMOTION POSSIBILITIES
Other possibilities are:
• Advertisements
• Banner advertising
• Advertorials
• Inserts
• Competitions
• Recruitment fees

• Readers campaigns
• Mail and win campaigns
• Shopping
• Vacancies
• Newsletters
• Product placement

More information can be found on www.fnl.nl/mogelijk-
heden 

koken & genieten closely cooperates with 
advertisers and their media agencies in order to 
create strong campaigns and achieve creative 
solutions. There are many ways to draw our 
reader’s attention to your brand, product or 
service. Obviously, we are always open to your 
suggestions and ideas. 

For specific desires, delivery specifications or formalizing 
ads and banners, contact us by phone: +31 (0)24-2404555 
or e-mail us at sales@fnl.nl 
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