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Groen is beter
Daar word vanjaar opwindende 
klein én groot toestelle onder drie 
handelsname: AEG, Electrolux 
en Kelvinator bekend gestel. 

As ’n maatskappy heg Electrolux 
groot waarde aan sy volhoubaarheids 

inisiatiewe en hierdie jaar is een van 
hul belangrikste fokuspunte ekovriendelike 
toestelle wat energie bespaar en ontwerp is 
met die verbruiker in gedagte. Produkte soos 
die AEG-ontbytreeks, AEG Ergo Rapido Green-
stofsuier, AEG Ultra Speed- koordlose ketel en die 
Kelvinator 14 kg-dubbelbaliewasmasjien is nou by 
handelaars van Electrolux te koop.

trollie
Produkte vir jou inkopielys – van winskopies en 
staat makers tot nuut op die rak. Daar’s iets van 
als vir in en om die huis

Deur HENNELIE TYLDESLEY

Die perfekte koppie tee
Om die perfekte koppie tee te maak, het 

jy die perfekte teepot nodig sodat 
die tee goed kan trek. Eetrite het 

net die ding – ’n helderkleurige 
trekpot wat jou alles bied om 
die perfekte koppie tee te maak 
wat lekkerder as ooit tevore sal 
smaak. Gereelde teedrinkers 
sal met hierdie pot op die duur 

geld spaar. Dis ook beter vir 
die omgewing en beskikbaar in ’n 

verskeidenheid kleure.
Vir meer inligting oor jou naaste handelaar 

bel 011 839 4304 Vk

kliek     koop
Dalk woon jy iewers 
in die gramadoelas en 
kry nie die kans om 
soos stadbewoners die 
mooiste, jongste en 
gewildste produkte te 
koop nie. Of dalk is jy 

te besig om daardie spesiale artikel in winkels 
te gaan soek. Gelukkig kom smacs.co.za 
tot jou redding. Hierdie aanlyninkopieboetiek 
in Johannesburg is ’n lewenstyl- en 
tegnologieplatform vir ontwerp- en tuisware-
entoesiaste met produkte binne bereik van 
almal regoor Suid-Afrika. Dit is ’n aanlyn-
inkopiewinkel vir ontwerp, dekor, meubels, 
huisware en lewenstylprodukte. 
Besoek www.Smacs.co.za vir meer inligting of 

bestellings

WenWenk
Wilna Höll van Kleinmond wen 
vandeesweek die boek 50 beste 
gebak uit Vrouekeur: Sy sê as jy 
hardnekkige vlekke van mure wil 
verwyder, gooi bietjie bloekomolie 
op ’n lappie en was mure daarmee.
Stuur jou wenwenk tesame met jou 

straatadres (nie posadres) en konta-

knommer aan hennelie.tyldesley@

absamail.co.za

WenWenkprys
Die sukses van Vrouekeur se resepte 
lê in die eenvoud daarvan. Al die 
bestanddele is reeds in die spens, 
en al die resepte is vinnig en 
maklik om ook vir die kok gesellige 
kuiertyd met geliefdes en vriende te 
verseker.
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