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Speculaasplanken € 9,99
Met gratis succes-recept
voor zelfgemaakte speculaas
Retro keukentimer € 11,95

Le Creuset koekjestrommel € 49
Handmatig broodsnijmachine € 209
Retro en solide model met inklapbare
plank, zo zit je mes veilig.

Gegraveerde deegrol € 17,95
Te gebruiken om een mooie print te verkrijgen
in je koekjesdeeg, marsepein, zoutdeeg of
zelfs in keramiek.

Keukenrobot Espressions € 499

Nu met gratis voedselmolen en pastaroller
twv € 214

Siliconen bakvorm donuts, madeleine,…. € 14,50

Reeds 75 jaar worden deze stevige
gietaluminium bakvormen in Amerika
gemaakt. Je krijg steeds een prachtig
bakresultaat en er zit alvast een
lekker recept bij toegevoegd.

BAKKEN

Gouden jubileumvorm € 54,95

Dennenbos € 51,95

LUK IS DE GEUR VAN CAKE IN DE OVEN!

GE

Bamix Xmas Box wit of zwart
200 watt, levenslange
garantie op de motor.
€ 269,95 € 209
+ receptenboek en
koekjesuitstekers.
Met deze Bamix staafmixer kan
je quasi alles in de keuken: soep
mixen, ijs crushen, vlees hakken,
mayonaise mengen,
pesto maken, smoothies mixen,
slagroom opkloppen,…

SWISS M

Koekjesstempel € 9,50

ADE

Peperkoeken huisje € 51,95
Lotus € 43,95

Koffiebonen

Glazen theepot met inox filter
600ml € 18,95
1000ml € 23,95

We hebben 4 soorten van een zachte,
milde koffie tot een pittige espresso.
In verpakkingen van 1 kilo.
Brazil Blend 		
Kivu Koffie 		
Harley Bean 		
Espresso Siciliano

€ 22,95
€ 20,95
€ 20,95
€ 19,95

Jura E8
€ 1299
in piano white, piano black,
dark inox of moonlight silver
met gratis onderhoudspakket
twv € 39,40 én stalenpakket koffie
De Jura E8 maakt de heerlijkste zwarte
koffies én met 1 druk op de knop ook
een cappuccino, latte machiato,…

Fluitketel Le Creuset € 85 € 68

Thermos Campo 1 liter € 39,99

Glazen cafetière met
rvs filter 6 tassen € 49,99

Bij aan
van th koop
theep ee of een
ot krijg
je altijd
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French Press
350ml € 11,95
600ml € 13,95

Thee in de kijker
Fruity Ginger: een fruitige,
verwarmende gemberthee
Rooibos: rooibos met
aardbeistukjes
Blueberry Love: een zoete
fruitinfusie met framboos
& bosbes

Jura Z10
Dark inox € 2999
Piano white of Piano black € 2599
met gratis dubbelwandige glazen,
2 kilo koffiebonen én stalenpakket
Met de allernieuwste Jura Z10
kan je letterlijk elke koffie
bereiden: van een pittige
espresso, fluweelzachte
cappuccino, kannetje koffie
tot een ijskoffie. Dankzij de
allernieuwste PRG-koffiemolen
haal je alle smaak uit je
koffiebonen.

Interesse in een JURA koffievolautomaat? Kom dan even op de koffie bij Caroline.
Ik leg je graag onder het genot van een lekkere koffie het verschil uit tussen alle toestellen.
Na meer dan 11 jaar koffievolautomaten van Jura te verkopen kan ik wel zeggen dat
dit 1 van mijn specialisaties is!
Bij aankoop van een Jura koffievolautomaat krijg je altijd een extraatje mee naar huis.

Koffiebeker on the go
houdt lang warm, 100% lekvrij,
makkelijk te reinigen 300ml of 500 ml
vanaf € 29,90 tot € 34,90

Set van 2 dubbelwandige glazen
Espresso 		
€ 11,95
Koffie (220ml)
€ 16,95
Thee/latte (270ml) € 15,95
Mok (320ml) 		
€ 17,95

Op zondag
28 november kan
je je verwarmen
aan onze
Weltevree
outdooroven

Skillet pan
27cm € 64
		36cm € 91

Keramische kiphouder € 27
Vleestang
€ 22,50
met opener voor flesjes

Wok € 95

Digitale thermometer met sonde € 25,50

emaillen platen/borden
€12,50
om aan de wand te bevestigen

Verrijk je tuin of terras met
deze buitenhaard, oven,
barbecue grill fornuis in
één – en geniet het hele jaar
door van buiten eten en buiten
leven. Bij aankoop gratis
infrarood thermometer twv € 45
en gratis levering in de regio!
Weltevree outdooroven € 795

Eggspander € 247
Haal het maximale uit
je Big Green Egg met
deze uitbreiding.

Set lederen
handschoenen € 39

Deur € 239

KOOKDEMO

zondag
28 november
van 12u tot 17u

Digitale kernthermometer € 18,95

Big Green Egg Large
€ 1694
Actie:
Bij aankoop van de BGE Large met onderstel of tafel
ontvang je gratis levering, houtskool, aanmaakblokjes,
conveggtor en kookboek twv € 236
Bij je aankoop krijg je meteen een voucher twv € 40 van
Versatelier Peeters Govers cadeau! (bij aankoop vanaf €1000)

Pizzaschep € 39

Rookoven
Inclusief startset rookmot
Klein € 60 € 45
Groot € 85 € 69

Vloerplaat € 69

RVS poetsdoekje
€ 62
Eigenlijk is dit een schuurspons die je de rest
van je leven gebruikt. Er komen geen stukjes af,
ze begint niet te stinken en kan gewoon in de
vaatwasser. Ideaal voor al je roestvrijstalen
pannen en kookpotten maar ook ideaal
voor de roosters van je bbq.
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Kaasfondue set gietijzer € 149 € 109

Hapjespan
30cm met deksel in zwart, rood of blauw
Limited edition
€ 129.90 € 89.90

Lichtgewicht stoofpot met een keramische antikleeflaag
Deze stoofpotten zijn erg licht qua gewicht en kunnen
op elke warmtebron inclusief inductie, ook zijn ze prima
geschikt voor gebruik in de oven.
22cm € 109,90 € 79
26cm € 139,90 € 95

De Staub gietijzeren stoofpotten zijn gemaakt voor het leven.
Ze zijn ideaal voor gerechten die lang mogen garen en
sudderen. Ze kunnen op elke warmtebron inclusief
inductie en kunnen ook in de oven gebruikt worden.
24cm (3.7l) € 239 € 189
26cm (5.2l) € 269 € 215
28cm (6.7l) € 299 € 239
30cm (8.35l) € 329 € 255
24cm (12.6l) € 369 € 285
Made
in Fra
nce

Oerdegelijke braadslede
in meerlagen materiaal 30 x 24cm
Eerst op ’t vuur en dan verder de oven in!
Ook geschikt voor al je ovengerechten,
lasagne, gratins,…
€ 119,90
€ 79,90

Gietijzeren grill 26cm € 64,99

20%
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r
ko

Bourgogne stoofpot 28cm
in prachtige kleuren, geschikt voor
elke warmtebron en de oven.
€ 120 € 96

Superp

romo

Ma

um

elgi

nB
de i

30 jaa

r gara

De INTENSE set van Demeyere bestaat uit een
kookpot van 18, 20 en 24cm met dubbelwandig deksel
€ 607 € 485
SILVER is de absolute topreeks van
Demeyere voorzien van 7ply
bodems mét een laagje koper in
verwerkt voor de allerbeste
warmtegeleiding en dubbelwandige
deksels om zo energiezuinig te
kunnen koken.
Bij aankoop van 3 stuks krijg je de
conische sauspan 20cm twv € 179
er gratis bij.
Kookpot 16cm
Kookpot 18cm
Kookpot 20cm
Steelpan 16cm

ar
30 ja

€ 189
€ 215
€ 229
€ 149
Made

5 delige kookset True Flow
€ 279 € 179
Geschikt voor elke warmtebron
inclusief inductie.
Met speciaal afgietdeksel met
geïntegreerde zeef.
Perfect voor downdraft
afzuigsysteem zoals Bora,..
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NIEUW

Conische sudderpot met
deksel Intense!
24cm € 229 € 179

Promo

Grote kookpot aan een
klein prijsje
Kookpot 8.5l € 99 € 79
Kookpot 12l € 109 € 89

ntie

Exclusieve
promo bij
Kooktijd!

Set van 2 keramische
antikleefpannen
20cm + 28cm
€ 159 € 119

Demeyere Athena conische
sauteuse 20cm
€ 159 € 85
30 jaar garantie en geschikt
voor elke warmtebron.

Demeyere Multiline 28cm
€ 179
+ gratis Ceraforce
keramische pan 20cm
twv € 79

De stevigste keramische
reeks van Demeyere
Alu Pro 5 Ceraforce
Set van 2 pannen
24cm + 28cm
€ 188 € 139
Set van 2 pannen
20cm + 24cm
€ 168 € 125

Authentieke paella pan
Verschillende maten in voorraad tot 50cm
Niet-inductie 		
34cm € 15,95
		
42cm € 20,95
Inductie		 34cm € 28,95
			42cm € 49,95

GADGETS!
de allerleukste hebbedingen!

Twinny kinderkoksmes
met vingerbeschermer
€ 24,95 € 19,95

Pizzaschaar
€ 16,99
simpel pizza knippen
en serveren.

Vrolijke keukenschorten € 27,95

Whacker
€ 15,95
met dit hittebestendig hulpje kan je gehakt pletten
in je antikleefpan zonder deze te beschadigen,
ook makkelijk om avocado of feta te verkruimelen.

Anti-overkook-deksel € 15,95

Chilly’s flessen
(pastels 500ml)

€ 25

Kiddikutter € 14,95
kindermes voor de kleinsten,
onmogelijk om je hier aan te
kwetsen en toch kan je er echt
mee snijden.

Oesterhandschoen		
€ 99,99
dit jaar zit je niet meer gewond op
spoed met de feestdagen.

Zeeuws mosselbestek
vertind € 29,95
echt verguld € 124,95

Veggie balls maker € 12,95
Droogrek voor flessen € 22,50

Betaalbare, Zwitserse kwaliteit in je keuken
Santoku 		
17cm € 42,99
Broodmes 			
€ 29,99
Koksmes/vleesmes 19cm € 29,99
GLOBAL MESSENSET
koksmes 20cm,
groentemes en officemes
€ 219 € 165
GLOBAL MESSENSET
koksmes 20cm en
keramische messenslijper
€ 148 € 109

Japanse mandoline
Inclusief 3 julienne-messen
€ 49 € 39,50

GLOBAL MESSENSET
koksmes 20cm,
kartelmes en officemes
€ 246 € 185
GLOBAL MESSENSET
santolu + groentemes
€ 195 € 145

Messenblok Global (leeg)
Rvs 		
€ 189 € 119
Zwart of rood € 149 € 99

De Japanse Global messen hebben een strak design en fantastische kwaliteit.
Ze zijn zo geslepen dat ze extreem scherp zijn en lang vlijmscherp blijven en
gemaakt van Cromovastaal, licht in gewicht en een hoge hardheid.

Steakmessen
Set van 6 Lagiuole steakmessen
verpakt in luxe doos
Olijfhout € 74,95
6 verschillende houtsoorten € 74,95
Rvs € 79,95

Global mini chopper € 85 € 59

Magnetische messenblok
in eikenhout € 74,95

Set van 5 voorraaddozen € 77,95 € 49,50
Dit zijn de meest handige voorraaddozen.
We hebben er een ruim assortiment van in voorraad.
Sluit met 1 hand luchtdicht af
Bpa-vrij
Stapelbaar
Geschikt voor de vaatwasser

Mini stamper voor puree,
guacamole,… € 10,95

Matzwarte pepermolen
22cm
€ 45,90 € 27,90
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Placemats € 5,25
ovaal of rechthoekig
lederlook

De enige echte en allerbeste
nootmuskaatmolen
€ 29,95 € 24,95
Nu met gratis nootmuskaat

Cadeau-set
peper- & zoutmolen
12cm € 51,99
18cm € 62,99
25 jaar garantie op
keramisch maalsysteem.
Ook geschikt voor
gemengde peper.

Zwilling startset met vacuumpomp
-inclusief 2 glazen bewaardozen
(ook geschikt voor microgolf en oven)
-Inclusief 4 herbruikbare zakken
-inclusief stille vacuumpomp met usb-lader
€ 115 € 89,50
Bewaar je voedsel tot 5 x langer!

Zwilling sous-vide-set
Inclusief sous-vide-stick, stille
vacuumpomp met usb-lader en
6 herbruikbare zakken
€ 199 € 179

tip

Cadeau

RVS vergiet (5 jaar garantie)
16cm € 19,99
22cm € 29,99
26cm € 39,99

Gevulde kruidendispenser
met makkelijk gietsysteem
Reeds gevuld met 5 kruiden,
2 verschillende versies
beschikbaar
€ 24,99

Set van zwarte
pepermolen Paris
en witte
zoutmolen Paris
18cm € 66,90

We gebruiken de sous-vide-techniek
thuis al jaren. Door je vlees, vis of
groenten langzaam onder vacuüm
te laten garen in een warmwaterbad bekom je de lekkerste
gerechten. Zelfs grote stukken
vlees gaar je zo tot de perfectie.
Nadien nog even afgrillen in de pan
of op je Big Green Egg en smakelijk!

Rvs passe-vite
€ 125 € 85
inclusief 3 zeven
25 jaar garantie

Foodprocessor

FriFri Wafelijzer € 119,99
met verwisselbare platen
inclusief 1 wafelplaat
Extra wafelplaten € 38
(galetten, Brusselse wafels,
hartjeswafels, croques,…)

3200XL
€ 300 wit
€ 320 mat chroom
met 2 gratis rasp-schijven twv € 60
4200XL
€ 380 wit
€ 400 mat chroom
met pizzasteen en citruspers
OF spiral expert twv € 125

Bamix limited edition
€ 119,95
160 watt versie met enkel het
multi-mesje
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Cook Expert € 1199,99
Deze kokende keukenrobot kan echt
alles: van deeg kneden tot pesto
hakken, eiwit opkloppen tot sabayon
maken, soep en stoverijen bereiden,
wortels raspen of boontjes stomen,…

…..met gratis sapmaker of
stoommand xxl twv €225

5200XL
€ 450 wit
€ 480 mat chroom
met gratis spiral expert en
receptenboek twv €150

Blender € 230
zwart, rood, ivoor
+ twee gratis blendcups
twv € 50

Lampe Berger Glacon € 43
incl. startvloeistof

Lampe Berger
verlost je van
vervelende geurtjes
in huis zoals kookluchtjes
na het koken van
bloemkool, bakken
van frietjes of vis, …
Lampe Berger Matali € 73
incl. startvloeistof
Dankzij de gepatenteerde led-technologie lijken
deze kaarsen net echt!
Handgemaakt met paraffine was
Makkelijk in gebruik, met ingebouwde timer.
Tip : Met de afstandsbediening kan je al je
kaarsen ineens aan steken, het licht dimmen, ….

10cm 			
€ 23,95
15cm			
€ 25,95
20cm			€ 26,95
Theelicht 6cm
€ 14,95
Set van 2 lange kaarsen voor in kandelaar € 33,95

Bunzlau Castle
Dit prachtige servies wordt
met de hand bestempeld en
beschilderd in Polen. Elk stuk is uniek.
Geschikt voor de vaatwasser,
oven en microgolf.
Ook een uitgebreide collectie
keukentextiel van in voorraad.
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Set van 4 gin-tonic glazen
Promo € 10,99

4delige cadeauset € 29,95
voor witte wijn en rosé
Wijnkoelstick, schenktuit,
vacuumstop & kelnersmes

5delige cadeauset € 29,95
voor rode wijn
Thermometer, kelnersmes
vacuumpomp & 2 wijnstoppen
Compacte
kurkentrekker
en flesopener in 1
€ 19,90

Cadeauset champagnestop +
wijn/champagnekoeler € 19,95

Set van 6 gekleurde vintage glazen € 32,99

Pulltex kelnersmes € 67,50
Dé oer-wijnopener, handgemaakt in
Spanje, met eikenhout ingelegd en
inclusief lederen etui. Gemaakt voor
het leven.

KOOKTIJD
LEOPOLDSTRAAT 8 • 2300 TURNHOUT • 014 75 70 75
info@kooktijd.be • www.kooktijd.be

Promoprijzen geldig tem 6/1/2022 tenzij anders vermeld of zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.
Acties zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen. Voorwaarden en info in de winkel. Verantwoordelijke uitgever:
Caroline Verdick, Kooktijd, Leopoldstraat 8, 2300 Turnhout

Tot eind 2021 open van maandag tem zaterdag doorlopend van 10u tot 18u.
Koopzondagen
Zondag 28/11 van 10u tot 18u met demonstratie Big Green Egg en grote wedstrijd!
Zondag 12 en 19 december van 13u tot 18u
Wij aanvaarden consumptiecheques!

