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Karsu Dönmez heeft een kookprogramma op 
24Kitchen, doet mee aan Beste Zangers en  
toert door heel Nederland. 

“Ik ben gelukkig als ik kan koken voor vrienden  
en familie. Zelfs als ik net terug ben van een 
buitenlandse tour, sta ik graag verschillende  
mezzes te maken, om daarna gezellig bij te  
kletsen aan de keukentafel.”

KARSU 
 

Eten & Drinken

Klik & Win! 
Ga naar 100pmagazine.nl  
of scan de QR code.

Dit ontbijt bestaat uit  
laagjes yoghurt, pindakaas 
en vruchtenjam. Verdeel  
ongeveer de helft van de 
yoghurt over potjes of  
kommen. Voeg een laagje 
pindakaas en jam toe. Maak 
zo nog meer laagjes en zet de 
parfaits tot gebruik, maximaal 
3 dagen, in de koelkast. Voeg 
voor het serveren granola en 
plakjes aardbei toe.

Pindakaas 
Jamparfait
3 personen

● 550 g yoghurt  
● 3 el pindakaas  
● 3 el vruchtenjam  
● krokante granola   
● plakjes aardbei

Beter 
bier
Jeremy Vermolen heeft  
als fervent BBQ’er en  
bierliefhebber zijn eigen bier 
ontwikkeld: The Wild Mill. 
Het wordt gebrouwen bij 
een kleine brouwerij met  
zoveel mogelijk lokale  
ingrediënten, zonder  
toevoeging van fratsen.  
Het resultaat; heerlijk bier 
vol smaak, geur en karakter. 
Een perfecte match bij de 
robuuste, volle en krachtige 
smaken van de grill.  
Je kunt kiezen uit Blond, 
Tripel, Red, Dark en PX. 
wildmill.nl

YummieYummie

The Y Series wijnen komen 

uit Australië’s oudste en 

meest bekende wijnhuis; 

Yalumba. Op de etiketten 

staan bijzondere afbeel

dingen van de geschiedenis 

van het wijnhuis. Maar het 

gaat om de inhoud. Een 

heerlijke serie van frisse, 

fruitige en levendige  

wijnen. Er zijn 3 witte en  

2 rode, dus voor iedere 

gelegenheid is er een  

passende wijn! € 9,95  

per fles, verkrijgbaar via 

de Wijnkring winkels of 

wijnkring.nl

Fine
wine!

Na de introductie van de Yummy Veggie Candies, komt Nicolette van Dam met  
het volgende product in haar foodlijn Let’s: de Shakie Pancakie. Groente/fruit 
pannenkoeken in drie verschillende smaken met ieder een eigen kleur: de rode 
strawberry, oranje carrot en de groene banana/spinach pannenkoek. Je maakt  
ze heel simpel door water toe te voegen aan de knijpfles, schudden, en hup in  
de pan. Je kunt de leukste vormpjes maken of verschillende kleuren in één  
pannenkoek laten terugkomen. Beleg is niet nodig, ze smaken van zichzelf al  
verrassend en puur. Verkrijgbaar bij Jumbo. lets.nl

Koken met 
pindakaas
Ontbijt, lunch, diner, of midden in 

de nacht: pindakaas kan altijd! Het 

is niet alleen lekker, maar zit ook 

vol goede dingen: onverzadigde 

vetten, vezels, eiwitten, kalium, anti 

oxidanten, vitaminen en mineralen. 

Dit is de ultieme verzameling  

recepten voor pindakaasfans!  

€ 17,99 veltmanuitgevers.nl

Ook al zo Het Anovi mosselbestek is 
gemaakt van hoogwaardig 

gepolijst zilvertin en   
ambachtelijk vervaardigd  

in Nederland. Door het  
speciale veertje werkt het 

bestek hetzelfde als een 
echte mosselschelp,  

waardoor je eenvoudig 
mossels vanuit de schelp 

kunt eten. Helemaal in stijl! 
Vanaf € 29,50  
cookinglife.nl

Helemaal in

stijl

Klik  
& Win!  

Klik  
& Win!  

Food-to-go wordt voor kinderen helemaal 
een feest met deze vrolijke lunchset. De 
broodtrommel is makkelijk afsluitbaar voor 
kinderen. Het handige binnenbakje houdt 
de inhoud gescheiden. De drinkbeker is 
100% lekvrij, dus knoeien is verleden tijd! 
Verkrijgbaar in meerdere kleuren. 
€ 18,99 sunware.com

Schoon op!
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