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Trouw aan tijdloze materialen
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50 | Stoomovens
De culinaire toverdoos

36 | De Amerikaanse droom
Loewy's wereld bestaat nog steeds
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Kilometers nieuws
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VOORWOORD
NIEUWS
DESIGNER
Ruimte is de ademtocht van iedere ontwerper. Antonio Citterio houdt
er rekening mee dat we er op den duur steeds minder van zullen hebben. In zijn keukens kun je direct gaan koken.
PROJECT
Koken met z’n twaalven, zonder botsingen: dat kan in de Mereno van
Simone van Osch in Deurne. Veel licht, mooie materialen en een zeer
gewaagde kleur.
BEURS
De Küchenmeile, geen wereldreis maar wel veel kilometers. Een rijkdom aan nieuwe indrukken en oude relaties, bekeken en opgeschreven met een extra oog voor de Nederlandse inbreng.
APPARATUUR
Wat Miele groots doet in Vianen, doet KitchenAid bescheiden in
Gouda. Klein, persoonlijk en eigenzinnig is dit Amerikaanse merk hier
binnengekomen met opmerkelijke apparaten voor de liefhebber.
APPARATUUR
Een bijzondere Nederlands-Amerikaanse samenwerking blaast nieuw
leven in de keukenradio. Maestro moet dit verguisde apparaat eindelijk volwassen maken..
FILOSOFIE
The American Dream werd voor een groot deel vormgegeven door
Raymond Loewy. Wie was dat, en in welke wereld kwam hij tot zijn
beeldbepalende ontwerpen?.
BEURS
Op de kleintjes letten: niet om het geld, maar omdat er dit jaar op de
Woonbeurs vooral specialiteiten waren op kleine schaal. Plus een
talentvolle Pool die nog van zich zal laten horen.
SHOWROOM
Guido Lamet heeft keukens in zijn genen en Arclinea is zijn bloedgroep. In een voormalig theater in Breda netwerkt hij het hele
centrum rond, tot plezier van iedereen die van mooie dingen houdt.
STAND VAN ZAKEN
Het werkblad als basis voor de keuken heeft weer heel wat nieuwe
ontwikkelingen opgeleverd. Zeker als je ook kijkt naar kranen en
accessoires. Een blik op alle merken die ertoe doen.
TECHNIEK
Stoomovens dampen overal. Ze zijn een nieuwe manier om een oude
bereidingswijze in ere te herstellen. Inzicht in het hoe en waarom,
met een praktijkoefening in Zoetermeer.
OVERZICHT
Het handige overzicht van alle overeenkomsten en verschillen
in het aanbod van combi-stoomovens.
VRAGEN
Erik Salentijn van Warendorf vraagt weer aandacht voor de klant.
OLGA KUIPER
schuift aan en is blij dat ze nog ruimte heeft.
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