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Poffertjespan € 64.99 € 51.99
in gietijzer en geschikt voor elke
warmtebron inclusief inductie
pannenkoekenpan
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Beslagkom 2 liter € 45
Koekjespers € 24.99
dresseerfles € 7.50
(ook ideaal voor je
poffertjesbeslag)

bakkwast € 14.95
hittebestendig dus ideaal voor
je wafelijzer, poffertjespan,…

Wafelijzer € 249.90
met gezonde, keramische
Thermolon Volt anti-kleeflaag
• inclusief 2 soorten wafelplaten
voor traditionele & Luikse wafels
• instelbare kleur en
knapperigheid
• uitneembare wafelplaten die
makkelijk te reinigen zijn
met gratis
wafelvork!

maatlepels € 8.50

Brander voor créme brulée € 29.99

Rechthoekige bakvorm
voor cake, brood, gehaktbrood,…
€ 30 - € 36 - € 40
mini maatbeker 60ml € 6.95

maatbeker
500ml € 12.50

Pannenkoekenpa
n € 42,90
met keramische
antikleeflaag 24
cm

BAKKEN
BAKKEN
BAKKEN

maatcups € 13.95
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Koffie

Theemaker 500ml € 34.95
Tip van Caroline : Laat je thee heerlijk wellen
in deze theemaker en schenk nadien zonder
1 druppel te morsen in je tas.

Bij aankoop van een Jura krijg je steeds een
stalenpakket koffiebonen om meteen te starten!

Demo
me
op zat t Jura
10 dec erdag
emb
11u to er van
t 17u

Jura Z10 met gratis melkkoeler twv €169
De topper onder alle Jura’s met PRG*-koffiemolen en
maakt met 1 druk op de knop zowel alle zwarte koffies
(van espresso tot kan koffie) als melkspecialiteiten met
warme melk en melkschuim (van cappucino,
latte machiato tot ijskoffie) en heet water voor je thee.
Z10 alu Black € 2599
(ook andere kleuren in voorraad
en meteen leverbaar)

Wafelijzer hartjeswafels € 54.99

Waterkoker met warmte-isolerende
dubbelwandige behuizing € 129 € 99
1.5liter inhoud & instelbare temperatuur
& warmhoudfunctie (in zwart, rosé of goud)

leuke mokken
€ 8.75

Jura E8: met gratis onderhoudspakket twv €39
Met 1 druk op de knop de heerlijkste zwarte koffies en
melkspecialiteiten met melkschuim zoals cappucino’s

French Press
		

E8 Moonlight Silver € 1299
(ook andere kleuren in voorraad
en meteen leverbaar)

350ml € 12.50 		
600ml € 14.95

Melkschuimer € 99
Simpelweg schuimig!
Ook geschikt voor plantaardige
melk en extra makkelijk te reinigen.
set van 4 mokken € 60

Jura E4: Met gratis koffiebonen
prachtig instapmodel met professionele koffiemolen
en geschikt voor zwarte koffie & heet water
E4 zwart of wit € 799
(in voorraad dus
meteen leverbaar)

Etagère in acaciahout € 34.95
Lepel met tekst € 3.95
tientallen andere leuke
tekstlepels in voorraad!

Kom gerust langs in de winkel. Ik geef je graag advies &
demo met onze Jura’s! Ook na verkoop helpen we je graag verder.
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Taartschotel op voet in acaciahout € 34.95

Elektrische koffiemolen € 84.99
25 jaar garantie op maalsysteem
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Foodprocessor Magimix
3 jaar volledige garantie,
30 jaar garantie op de motor
Vanaf € 300

e
Mad

Bamix Cordless Plus € 359 (rood, wit of zwart)
met gratis receptenboek of keukenschort
De nieuwste draadloze Bamix staafmixer!

e

anc

in Fr

Tip van Caroline:
Met deze foodprocessor kan je al
je deeg voor taart, brood, pizza,…
kneden, eiwit en slagroom
opkloppen maar ook wortels
raspen, witte kool schaven, vlees
fijnhakken tot tartaar, hummus en
tapenades maken,… Een echte
alleskunner in mijn keuken thuis!

Alles van voorgerecht tot dessert!
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Magimix CookExpert € 1300
XL versie € 1500
3 jaar volledige garantie, 30 jaar garantie op de motor
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Deze kokende keukenrobot kan hakken, raspen, cutteren, blenden,
deeg kneden, eiwit opkloppen, schijfjes snijden maar ook koken,
stoven, sudderen, stomen, roerbakken, …
Van je bearnaisesaus tot de sabayon!
Nu met gratis extra’s twv € 325

Greenpan Contactgrill € 249.90
met gratis grillspatel
Met deze contactgrill maak je in een
handomdraai krokante panini’s & croques,
gegrilde groenten en zelfgemaakte
hamburgers. Klap hem volledig open en
gebruik hem als tafelgrill of teppanyaki!
De platen zijn in 1 beweging te verwijderen
en kan je langs 2 kanten gebruiken:
grill of teppanyaki. Met gezonde,
keramische Thermolon Volt anti-kleeflaag
Ook extra wafelplaten verkrijgbaar € 69.90
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ECO & ENERGIEZUINIG

Kwaliteit voor het leven!
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Bamix staafmixers 160W met multimesje € 189 € 119
2 jaar volledige garantie & levenslang garantie
op de motor, een Bamix kan ook altijd hersteld
worden en alle onderdelen zijn los verkrijgbaar.
Made
op = op

Peper- & zoutmolens Zassenhaus vanaf € 28.99
Deze molens worden nog steeds
gemaakt in Duitsland en zijn
instelbaar qua malingsgraad.
Ook gemengde pepers kunnen
deze probleemloos malen.
25 jaar garantie op het maalsysteem.

Escali weegschaal € 44.50 € 36.50
simpel in gebruik, weegt per gram
nauwkeurig tot 7 kilo
Levenslange garantie

e in
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Wok 30cm Demeyere € 189 € 99

in Sw

iss

Door aan de knop te draaien wind je
de weegschaal op, dus zonder gebruik
van batterijen!

Tip van Caroline: Demeyere

produceert in hoofdzaak lokaal
en geeft tot 30 jaar garantie op
roestvrijstalen kookgerei. Kies je mee
voor energiebewust en efficiënt?

ium

Demeyere Intense kookpottenset € 705 € 559

Belg

Kookpot van 18, 20 en 24cm

30 jaar garantie

e in
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Demeyere Apollo
soeppot 8 liter + pasta-inzet
€ 348 € 209
30 jaar garantie
Blender Magimix € 230
3 jaar volledige garantie
& 30 jaar motorgarantie
Actie: nu met gratis blendbekers
en receptenboek twv € 75
Met de blender maak je de
fijnste smoothies & soepen,
ook geschikt voor hete soep
& sauzen en bevroren vruchten.

e
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Dualit broodrooster € 259
Elke Dualit broodrooster wordt
sinds 1950 met de hand in elkaar
gezet in Engeland. Je kan er dus
ook nog altijd vervangelementen
of losse onderdelen voor aankopen.
Mijn Dualit gaat ondertussen 20 jaar mee!
Met gratis croqueklem twv € 29

Een degelijke pan met een groen label is je
investering waard. En dan hebben we het niet over
de kleur van de verpakking, wel over de echte
duurzaamheid van het product. Want een lagere
energieconsumptie gaat hand in hand met kwaliteit
en levensduur. Transporteren, vervangen en
recycleren zijn verdoken energievreters.

Eco weegschaal (zwart of rood) € 47.99

Doe je gespoelde aardappelen in hapklare stukken in een
kookpot met dikke bodem en dubbelwandig deksel. Voeg
een heel kleine hoeveelheid water toe, een bodempje
van twee millimeter is al oké. Breng snel aan de kook onder
deksel en schakel je fornuis terug tot net aan het kookpunt.
Je aardappelen zullen met een minimum aan energie
perfect gaar zijn én een vollere smaak hebben.
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Vacumeertoestel Foodsaver € 159
met gratis extra vacuümrol

Tip van Caroline: ingrediënten en restjes bewaren
tot 5x langer als ze vacuum verpakt zijn. Met dit
vacumeertoestel kan je zowel zakken en rollen
gebruiken als doosjes. De doosjes zijn ideaal om
restjes van je maaltijd of reeds geopende
verpakkingen langer te bewaren.
Set Oxo bewaardozen met schepje € 60.95 € 49
Koop groot en bewaar luchtdicht. Ideaal voor
koffiebonen, rijst, bloem, pasta, koekjes,….

Bakpan Multiline
20cm € 179 € 139
24cm € 189 € 149

Promo
-20%

In een een bakpan met dikke bodem kan je
perfect nog tot 10 minuten verder bakken. Dus
nadat je het vlees aan 1 zijde hebt gebakken,
kan je het vlees omdraaien, het fornuis uitzetten
en het vlees verder laten garen onder deksel.

Maak eenpansgerechten:
Hapjespan 30cm Greenpan met deksel € 154.90 € 99.99
Geschikt voor elke warmtebron inclusief inductie en de oven
De Thermolon keramische antikleeflaag is 100% PFAS-vrij en
bevat geen schadelijke chemische stoffen. Deze premium
collectie is verschillende keren als beste getest en heeft
meerdere awards gewonnen.
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Set keramische pannen ALU PRO 5
Demeyere met dikste bodem
24 + 28cm € 208 € 149

P

superpromo
Demeyere Teppanyaki € 229 € 99
Vlotte hitteverdelling dankzij
5-lagen materiaal tot aan de rand,
onverslijtbaar en levenslang blinkend

tip van Caroline: Weet jij het verschil
tussen een inox, gietijzeren, antikleef of
keramische pan? Wij wel en helpen je
graag met eerlijk & persoonlijk advies in
de winkel. Je krijgt ook de gebruikerstips
op papier mee naar huis. Zo kan je
jaren genieten van je aankoop!

Spring Brigade 4delige set kookpotten
€ 536 € 299
Kookpot 16 – 20 – 24 cm
en lage kookpot 20cm
Bestaande uit 5 lagen die doorlopen
tot aan de rand voor perfecte
warmtegeleiding

Soeppot 8 liter met dubbele inzet
€ 99.95 € 79.95
Ideaal als je 2 verschillende
soorten pasta wil koken

Ovale vispan met 2 grepen € 84.99

Tip van Caroline: deze pan is ook
ideaal om in de oven te gebruiken.
Niet enkel voor je vis maar evenzeer
voor gegrilde groenten,
krielaardappeltjes,…
Gietijzeren Grill
23x23cm € 109 € 85
28x28cm € 159 € 125
33x33cm € 189 € 145
De beste grill met de hoogste
grillribbel voor het lekkerste
resultaat!

Set keramische pannen PREMIERE
Greenpan met 3 laagse bodem
20 + 28cm
€ 209.80 € 119
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Demeyere Diverto 5delige set € 409 € 249
Kookpot 16 – 18 – 20 – 24cm en
steelpan 16cm
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Gietijzeren Stoofpotten rood en zwart
Stoofpot 20cm € 79.90
€ 63.90
Stoofpot 24cm € 99.90
€ 79.90
Stoofpot 28cm € 129.90
€ 103.90
Hapjespan 28cm € 119.90
€ 117.50

-20%

Hoge stoofpot 24cm 5 liter
in verschillende kleuren in
voorraad € 345 € 239

Roestvrijstalen braadslede 24x30cm € 145 € 99
Geschikt voor elke warmtebron inclusief
inductie en oven
Tajine rood of zwart € 129
Geschikt voor elke warmtebron
inclusief inductie
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Extra hoge ovenschalen
dus ideaal voor lasagne,
jagerschotel, moussaka,…
28.5 cm x 15 cm € 29.90
35 cm x 21 cm € 34.90
40 cm x 24 cm € 39.90

Stoofvleesbox
Geëmailleerde stoofpot 22cm
met Jeroen’s kruidenmix, recept
en keukenhanddoek
Promo
€ 79.90

Lepelhouder € 17

Leg tijdens het koken hier
je lepels en spatels op en
hou zo je aanrecht proper.
12
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Meater Plus € 129
draadloze bluetooth vleesthermometer met smartphone
besturing en bereik van 50 meter meet zowel de
kerntemperatuur als de omgevingstemperatuur
Meat Claws
€ 33
voor oa. pulled pork,…
Big Green Egg mini € 702
met gratis houtskool, aanmaakblokjes
en installatie en levering aan huis

We zijn trotse Platinum Dealer van Big Green Egg!!
Ruime voorraad van Egg’s, accessoires en houtskool.
Vaak dezelfde dag al bij je thuis geleverd!

Big Green Egg minimax € 1131
met gratis houtskool, aanmaakblokjes
en installatie en levering aan huis
Flexibel lampje om aan
je ei te bevestigen € 33

BBQ set bestaande uit
tang en spatel € 39.50
Big Green Egg Large Essentials pack € 2474
(incl. onderstel, conveggtor, basket
en aspook)
met gratis houtskool, aanmaakblokjes,
kookboek en installatie en levering aan huis

Peper- & zoutsetje € 14.50

Wandklok € 35

EggGenius € 336
Met de EGG Genius kun jij op afstand
de temperatuur van je EGG en
gerecht regelen via je smartphone,
tablet of computer.

Weltevree outdooroven € 795
Met gratis infraroodthermometer
twv € 39.99
gezellig rond het vuur zitten, pizza’s
bakken, … écht buiten koken en
genieten!

Demo op
zondag 27/11
van 12u tot 16u

Alle Big Green Egg’s worden door ons geleverd én
voor je geïnstalleerd. Zo kan je meteen aan de slag!
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PIZZA-MESSEN

Handmandoline € 22.95

Pizza-mes met houten greep € 41.95 € 30.95

RVS Mandoline € 129.50
voor gladde & gekartelde schijfjes,
2 juliennes en wafelfrietjes
Tip van Caroline: ideaal om alle
schijfjes dezelfde dikte te geven
zoals voor je witte kool, komkommer,
aardappels voor gratin,….

Degelijke Duitse messen
voor vlijmscherpe prijs

Stevige pizzasnijder € 22.50

3delige messenset
€ 135 € 49.99

messenblok met 5 messen
€ 215 € 99.99
met koksmes, broodmes,
vleesmes, tomatenmes
& schilmes

Broodmes € 44.99 € 24.99

Zester
de allerbeste rasp voor gember,
knoflook, harde kaas,….
€ 24.95 € 19.95

Een mes van Global koop je voor het leven. Dankzij het
kwalitatieve Cromova-staal blijft je mes lang scherp.
3delige messenset
bestaande uit
koksmes 20cm,
keukenmes 11cm
en officemes
€ 217 € 159

Kiddikutter
veilig kindermes voor de kleine chefs
Snijdt probleemloos door groenten
& fruit maar niet in de vingers
Kleur € 14.95
Hout € 17.95

Set van 6 steakmessen met
eikenhouten greep € 39.50
Set van 6 steakmessen in olijfhout
of 6 verschillende houtsoorten € 78.95
Wild- & gevogelteschaar
roestvrijstaal € 49.90
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Wild- & gevogelteschaar
professional € 43

Steakmessen gekarteld
€ 39.50

2delige messenset
bestaande uit santoku
18cm en officemes
€ 140 € 99
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Kooktijd
...

Alle textie
l & servies
wordt in Eu
Handdoek
ropa gem
/theedoek
aakt.
€ 8.95
100% bio-k
atoen

Elk stuk Bunzlau dat we
verkopen is door minimum 15 paar
handen gegaan, van witte klei
tot het beschilderen en bestempelen
van het servies. Alles kan in
de vaatwasser, oven en microgolf.
Gemaakt om elke dag van
te genieten! Vanaf € 9.95

Lampe Berger
Lampe Berger zuivert de lucht in huis,
ideaal voor vervelende kookluchtjes.
scan de qr-code
voor een video met
meer informatie!

Startset Prisme € 74

Startset Adagio € 48

Dankzij de gepatenteerde led-technologie en échte
paraffine lijken deze kaarsen levensecht. Makkelijk te
bedienen, veilig, brandtijd van 1000 uur en met timer.

Theelichtje € 13.95
Theelichthouder € 6.75
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Pilaarkaarsen
7.5cm € 19.95
10cm € 24.95
15cm € 26.95
20cm € 29.95

19

Lieve klanten,
Wij zijn al helemaal in de feeststemming. Onze gezellige winkel is al
prachtig aangekleed en gevuld met de fijnste kookspullen &
kerstlampjes. We hebben ook weer hard gewerkt om de leukste
cadeaus en het kwalitatiefste kookgerief te bundelen in onze
feestfolder. Hopelijk heb je er al van genoten!
Om jou extra feestelijk te verwelkomen, rollen we speciaal de rode loper
voor je uit. Zo kan je op de laatste zondag van november extra komen
shoppen. We openen die dag speciaal voor jullie van 10u tot 18u.
Vanaf 12u steken we het vuur van onze Weltevree outdooroven en
Big Green Egg’s aan. Je kan genieten van een verwarmend drankje en
demo met Big Green Egg. En enkel op zondag 27/11 krijg je bij aankoop
vanaf € 50 een hartverwarmende cadeau mee naar huis én maak je
kans op een cadeaubon twv 25. We verloten er elk uur eentje.
Kom ons dus zeker bezoeken in ’t kort. Ikzelf en het
Kooktijd-team helpen je met veel kennis & enthousiasme verder.
Alle cadeautjes in onze folder zijn uiteraard live te bewonderen in
onze winkel. Deze folder is maar een kleine selectie van ons
aanbod, we hebben een zeer uitgebreid assortiment
kookgerief in de winkel.
Veel liefs,
Caroline

Een beetje keuzestress?
We hebben ook Kooktijd-cadeaubonnen met een vrij te kiezen bedrag.
Aangezien ik een lichte inpakpapier-verslaving heb, zorgen we er steeds
voor dat elk cadeautje met veel liefde en aandacht door ons ingepakt
wordt. Zo is het al een feestje op zich om je cadeau af te geven!

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

Promoprijzen geldig tem 6/1/2023 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

Vanaf 27/11 extra openingsdagen:
Maandag tem zaterdag doorlopend van 10u tot 18u
PRE-CHRISTMAS SHOPPING op zondag 27/11 van 10u tot 18u
Demo met Big Green Egg op zondag 27/11 vanaf 12u tot 16u
Demo met Jura koffievolautomaten op zaterdag 10/12 vanaf 11u tot 17u
Koopzondag op 11 & 18 december van 13u-18u
Koopavond op donderdag 22/12 van 10u tot 21u
Wij aanvaarden consumptiecheques en elektronische ecocheques van Sodexo, Edenred en Monizze!
Extra dank aan Di Loco Lichtaart voor de kleding en Patricia & team van Ripa Fotografie. Lokaal shoppen & ondernemen is de max!

