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Eggspander L € 259
Met dit slimme systeem creëer je
een oneindig aantal opstellingen
en haal je het maximale uit je Egg.

Pizzaschep € 48

Actie
Bij aankoop van een Big Green Egg Large
of XL inclusief onderstel of tafel krijg je gratis:
Levering aan huis
Houtskool & aanmaakblokjes twv € 41
Conveggtor twv € 134
Voucher Versatelier Peeters Govers twv € 40
Kookboek Hete Kolen twv € 35

6 Grillspiezen rvs € 23,50

Pizzasteen vanaf € 81
Niet enkel om je pizza’s op te bakken,
ik gebruik het ook voor brood, quiche
en appeltaart.

Flexibele rvs bbqspatel € 22.50

Bamix BBQ Box € 289 € 219
+ extra kookboek en schort
Bamix 200Watt met de 4 mesjes
(klopper, menger, multimes en vleesmes)
hakkertje met poederschijf, bekerset en houder

Letzq Tandoor € 29,99
(past op elke Big Green Egg
vanaf medium)
Op de tandoor ring kan je
perfect egaal garen en ook
nog sneller dan op je rooster.
Het vlees gaart overal op de
spies ongeveer even hard, niet
aan bijvoorbeeld de onderkant
veel harder. De tandoor set
wordt geleverd met 6 spiezen
van 36 cm lang.

Demo
Bamix staafmixers
zaterdag 14 mei
10u tot 17u

Letzq spit large € 210
Draaiend spit voor op je Big Green Egg,
kip is altijd al heerlijk van je BGE
maar deze maakt hem nog
sappiger en krokanter!

Deur € 239

Set lederen handschoenen € 39

Mandoline rvs € 122,50
Geschikt om gladde en gekartelde plakjes
te snijden, wafelfrietjes en 2 juliennes

Koksmes 20cm, klein
keukenmes en fileermes
€ 235 € 155
Weltevree outdooroven € 795
inclusief pizzasteen en grill
Gratis levering
aan huis en
infra-rood
thermometer!

Microplane schaaf met
snijbestendige handschoen
€ 69,85 € 49,50
Global messenset
Koksmes 20cm en
klein keukenmes
€ 165 € 110
Gevulde kruidendispenser
(2 soorten) € 24,99

Pizzaschep € 39
Chimney cowl € 69

Microplane nootmuskaatmolen
met 3 soorten pepers € 32,50

Vloerplaat € 69
Microplane chili-molen
met pepertjes € 34,50

Vacumeertoestel € 159
Bewaar je voeding tot 5 x langer,
te gebruiken met zakken,
rollen en bewaardozen
Ideaal om sous-vide mee te koken
Nu met extra gratis vacumeerrol.

Aspergekookpot 16cm 4,5l € 79 € 49
Mini steelpan

12cm 600ml € 19,95 € 15,95

Mini bakpan
12cm € 35 € 23,95
			14cm € 39 € 26,95
			16cm € 49 € 32,95

Oxo Passevite met 3 zeven € 89,95
op
=
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Braadslede BK € 124,90 € 79,90
EXCLUSIEVE KOOKTIJD-PROMO
Conische sauspan 20cm 2 liter
€ 159 € 85
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Sous vide stick Zwilling € 129
Perfect om grote stukken vlees
te garen, heerlijk om zo je
asperges te bereiden,…
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Oxo aspergeschiller € 10,99

Apollo kookpot 24cm
8 liter + pasta-inzet
€ 338 € 199

Ovenschaal met deksel
Le Creuset 33cm
(zwart of rood)
€ 125 € 87,50

POTTEN en PANNEN

Schroeipan Multiline Demeyere
Made in Belgium
30 jaar garantie, onverslijtbaar
20cm € 159 € 125
24cm € 169 € 135
28cm € 189 € 149
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3delige kookpottenset
Apollo
Kookpot 18, 20 en 24cm
€ 485
€ 349

Gietijzer stoofpot truffel wit of zwart
24cm 3,8l
€ 239 € 185
26cm 5,2l
€ 269 € 209
28cm 6,7l
€ 299 € 229

Marmite 24cm 3,1liter
€ 239 € 179

Wok Greenpan
Prémiere 30cm € 139,90
Met gezonde keramische
antikleeflaag
Nu met gratis glazen deksel

5delige startset Diverto
Kookpot 16, 18, 20 en 24cm
en steelpan 16cm

€ 379

Hapjespan 24cm 3,1 liter
€ 279 € 209

€ 239

10 jaar

Grillpan BK € 64,99

Featherweight lichtgewicht
stoofpot 22cm 3,3 liter
€ 109,90 € 79
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Keramische pannenset
Demeyere met gezonde
keramische antikleeflaag
20cm +24cm € 179 € 129
24cm + 28cm € 199 € 145

Al deze potten & pannen zijn geschikt voor elke warmtebron
inclusief inductie. Bij aankoop van een pan of stoofpot krijg je ook
onze gebruikerstips op papier nog mee bovenop ons persoonlijke
advies. Zo geniet je thuis ook jaren van je gekozen product!
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De Dualit broodroosters
worden nog steeds in Engeland met de hand
gemaakt. Ikzelf heb de mijne bijna 20 jaar
in gebruik! Ook ideaal om croques in te maken.
Nu met gratis croqueklem twv € 29
2 sleuven € 259
Maar ook in 3,4 of 6 sleuven beschikbaar.

Croqueklem € 29

Cook Expert € 1200
met gratis sapmaker en
pizzasteen twv € 300
Cook Expert XL € 1400
met gratis sapmaker en
broodbakbol twv € 350

Slowjuicer Espressions
Met 2 kannen en duwer
Heerlijk gezonde sapjes van fruit,
groenten & kruiden, brede
vulopening en makkelijk te reinigen
Introductieprijs € 199
zolang de voorraad strekt.

2 blendbekers
twv 50 euro
gratis

Magimix blender
		

€ 230 vanille, rood of zwart
€ 250 mat chroom

Foodprocessor
3200XL vanaf € 300
met gratis pizzasteen twv € 75
4200XL vanaf € 400
met gratis Spiral Expert accessoire twv € 125
5200XL vanaf € 500
met gratis Spiral Expert accessoire twv € 125
5200XL premium met extra sapmaker
en 3 extra raspschijven vanaf € 600
met gratis Spiral Expert accessoire twv € 125

Demo
zaterdag 4 juni
10u30-12u
en 14u-16u

Bamix 160watt
Promoprijs € 119,90
inclusief multimesje

on

the go

elbox
€ 35,99
€ 44,99

Hippe ko
12 liter		
20 liter

Mepal lunchbox € 14,99 ide

aal voor salades met extra

compartiment voor brood

de wereldberoemde
rasp van Microplane,
onmisbaar in je keuken
Geschikt voor het raspen
van harde kaas, gember,
zestes van citrusvruchten,
knoflook, chocolade,…
€ 22,95 € 19,95

Vrolijke keukenschorten
100% katoen		
€ 27,95

en dressing

Olijfolieschaaltje
1 groot of 2 kleine in cadeaudoos € 19,95
Door de verschillende niveaus kleurt de
olie van licht naar donker, ook leuk om
te gebruiken voor sojasaus bij je sushi.

Mepal brooddoos € 13,99

Vergietje 20cm € 14,50

Mepal lunchpot met
extra compartiment
€ 15,99
ideaal voor yoghurt
met granola,
soep met
croutons,…

Olieflesje € 36,50
500ml inox zwart

Vork of eetlepel
€ 5,70
Koffielepel 		
€ 4,60
Mes 			
€ 6,80
Geschikt voor
de vaatwasser
en gemaakt in Italië
verkrijgbaar in wit,
mintgroen, vanille,
rood en blauw

Olieflesje € 38,50
500ml Rond inox

Oliesprayer € 18,90
Cadeauset van 2 flesjes
voor olijfolie en azijn
€ 25,90

Demo Jura op
zaterdag 21 mei
van 10u tot 17u

Longdrink glazen € 4,99 per stuk
10 kopen + 2 gratis
Sapkan 1.5l met inox deksel met
geïntegreerde zeef
€ 18,95

Gietijzeren theepot
met zeef vanaf € 39,95
Jura E8
€ 1299
wit, zwart, dark inox of
moonlight silver met gratis
stalenpakket koffiebonen en
onderhoudspakket.
Jura koffievolautomaat met
professionele koffiemolen
waarmee je met 1 druk op de
knop ook de perfecte
cappuccino, latte, flat white,…
mee maakt.

Jura E4
€ 799
wit of zwart met gratis
stalenpakket koffiebonen
& 1 kilo koffiebonen naar keuze.
Jura koffievolautomaat met
professionele koffiemolen voor
voor de pure zwarte koffie

Jura Z10

wit of zwart € 2599
dark inox € 2999
met gratis stalenpakket koffiebonen, 2 kilo koffiebonen naar
keuze, 2 sets dubbelwandige
glazen en set Monin
koffiesiroopjes.

Cadeauset van 6 tasjes Le Creuset
Espresso
100ml € 69
Cappuccino 200ml € 79

Nieuwste Jura koffievolautomaat
met vernieuwde koffiemolen
waarmee je alle
melkspecialiteiten, een kan
koffie én ijskoffie kan bereiden.

Fluitketels Le Creuset € 119 € 89

Dubbelwandige
glazen:
Espresso 2 stuks 80ml € 19,95
Koffie 2stuks 200ml € 19,95
Latte 2 stuks 350ml € 24,95

2 doosjes kopen +
1 doosje gratis

Pizzasnijder € 11,95

Pizzaschep € 39,99

Smash en scoop avocado tool € 14,95

Kiwisnijder € 8,99

maakt je avocado mooi fijn én je kan
met de groene kant schrapen,
ook geschikt voor feta, puree,…
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4 delige Witte wijn of rosé set € 29,95
met wijnkoelstick, kelnersmes,
schenktuit en vacuümstop

Lepels met originele € 3,95
tekst in gegraveerd

Buddy, je helpende hond in de keuken
houdt je lepel vast en werkt als
steam releaser € 13,95

Cadeaudoos met 4
sets chopsticks en houders € 15,95
Kersenontpitter (kan ook gebruikt
worden voor olijven) € 13,95

Rvs poetsdoekje € 65

Eigenlijk is dit een schuurspons die je de rest van
je leven kan gebruiken voor kookpotten, pannen,
rooster van je oven, bbq,… Er komen geen stukjes
af, begint niet te stinken en kan gewoon in de
vaatwasser.

Set van 6 gekleurde glazen € 32,99

Compostbakje € 24,95

met kunststof binnenbakje
en filter tegen de geur

Bewaardoos voor suiker, € 13,95
koffie of thee

Echte koekoeksklok € 103

Set van 2 cakeblikken € 42,50
Spatelpot € 12,95

Broodtrommel € 52,95

Crispy bakplaat, ideaal voor frietjes,
gegrilde groenten,… € 19,50

Handmixer € 29,95

Lampe Berger Duality startset € 51

Pannenkoekenset incl pan,
spatel en kwast € 48,99

Bakplaten in verschillende
maten vanaf € 19,50

Springvormen vanaf € 11,50
vanaf 12cm tot 25cm

Lampe Berger Facette startset € 56
Dankzij Lampe Berger raak je snel
verlost van vervelende (kook)
geurtjes in huis. Hij zuivert en reinigt
de lucht zodat je niets meer ruikt
van de frietjes of vis die je net
gebakken hebt, …

Quiche- & taartvormen
vanaf € 7,50

Broodbakset

Broodbakbol Le Creuset rood of zwart € 249

Dankzij het koepelvormig deksel houdt deze
vorm de stoom vast en laat deze circuleren
met als resultaat een knapperig, krokant brood.
Leuk detail: de kenmerkende ringen en logo
worden mee in de bodem van je brood gebakken.

€ 38,99

incl lange broodvorm,
baguettevorm, mes en
deegschraper.

Dankzij de gepatenteerde
led-technologie én de echte
parrafine lijken deze kaarsen
op batterij levensecht.
Makkelijk te bedienen
en met timer.
Theelicht 		
€ 13,95
Kaars 7,5cm		
€ 18,95
Kaars 10cm 		
€ 23,95
Kaars 15cm		
€ 25,95
Kaars 26cm 		
€ 26,95

Ons favoriete servies…
Met de hand bestempeld en
beschilderd in Polen, alles is geschikt
voor de vaatwasser, oven en
microgolf. We volgen er ook een
mooie reeks keukentextiel van zowel
keukenhanddoeken,
keukenschorten, ovenwanten,…
gemaakt van 100% bio-katoen in
Portugal.
Een prachtige Europese
collectie om te verzamelen

Vrijdag 10 & zaterdag 11 juni
organiseren we onze eerste
BUNZLAU CASTLE DAG
in de winkel!
Bij aankoop vanaf € 150 aan
Bunzlau Castle krijg je een
uniek Bunzlau-cadeau twv € 25.
Extra acties in de winkel
op deze dagen.

vaarden
We aan CHEQUES
MPTIE
CONSU

Extra dank aan Di Loco (Lichtaart) voor de kleding, W Keukens (Rijkevorsel) voor de shootlocatie
& Patrica en team van Ripa Fotografie. Lokaal shoppen en ondernemen is de Max!

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

Openingsuren: dinsdag tem zaterdag doorlopend van 10u tot 18u
Promoprijzen geldig tem 30 juni 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

