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kookkeuze
Yvette van Boven,
kookboekensch rijver en restaura nteigenaar

V Misschien

herkent u dit: u ziet een aankondiging voor een tentoonstelling, u bewaart de
flyer of de internetlink, maar er komt steeds
iets tussen. En wanneer de tentoonstelling
bijna is afgelopen beseft u dat u er weer niet

naartoe bent gegaan.Zo iemand ben ik in elk
geval. Voor mensen zoals ik is er goed nieuws,
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Trommeltje
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Broodtrommel

Frozzypack met een
koelelement. Kan in
de vaatwasser en in de
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magnetron, € 19,95.
Verkooppunten:

#

want de tentoonstelling die vandaag haar laatste weekend zou ingaan, is verlengd tot 6 januari 2013.

Eetontwerper Marije Vogelen zang is de curator

bood$chappenDrrerre

Design

'Brief esanalist' Tefke
van Diik bespreekt
een gevonden boodschappenbrief e.
Mooi versierd lijkt je
leven misschien heel
wat, maar wees eens eer-

lijk: het is niet meer dan
gerommel in de marge.

Kaasmes

A Kaasmessenset Milky

Way Minor
van Alessi. € 75, Kookpunt.
kookpunt. n1

Jij en design? Leuke de-

coratie zul je bedoelen.
Vintage met paars, groên
en bruin. Sausje erover.
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Nee hoor, doe maar ge-

woon
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gek genoeg
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laat het los. Heb vertrou-

voor de tentoonstelling De Etende Mens. Daarin
slaat ze een brug tussen design en eten. Wat is het
verband tussen vormgeving en voedsel?
Al die pastavormen zijn om een bepaatde reden zo
ontworpen dat ze functioneel zijn, maar wat heeft
vormgeving te maken met boeren? Met wetenschappers? Hoe gaan zij om, of beter: hoe zouden
ze kunnen omgaan met ons dagelijks voedset?

Het leek me een interessante tentoonstelling en
godzijdank is-ie verlengd, anders had ik mooi dit

wen. Weet watjij goed

vindt en ga ervoor.
Leef sober. Organiseer
geen exclusieve diners,

Klopt
V Garde van Normann Copenhagen, € 13,95, onder
meer bij de Bijenkorf. bi i enkorr . nl

maar eet dropjes en wor-

tel. Vergeet niet te genieten, plan af en toe een
middagje voorjezelf.
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weekeinde in die lange rij met laatste bezoekers gestaan.

Alles komt goed, je zult
het zien. Ooit win jij de
staatsloterij en kun je
voor echt design gaan.
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