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Zen tafelen
Te mooi om maar één keer te gebruiken. Het Japanse wegwerp-

servies van Wasara is gemaakt van milieuvriendelijke materialen

zoals suikerriet en bamboepulp. Als je de kommen lief behan-

delt en er geen (vette) vloeistof in stopt, kunnen ze

makkelijk meerdere ronden
mee. Kommen van 13

cm diameter kosten
per6stuks€9,90;
6 kleinere kommen

€ 9,90 en de kleinste

kommetjes € 9,90 per 8. Te koop

bij Sissy Boy Homeland, verkoop-

adressen staan op www.sissy-boy.nlUON appetito
Je hoeft niet per se naar Amsterdam voor de

heerlijke gerechten van restaurant Toscanini.

Want ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum

is het kookboek'Toscanini venticinque' versche-

nen, boordevol seizoensrecepten van chef-kok
Leonardo Pacenti. Biologisch, puuÍ en eenvoudig.

Geïllustreerd met prachtige foto's en verhalen

over ltaliaans eten. Prijs: € 30,-. Te koop via

www.toscaniniventicinque.nl en in de boekwinkel.
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cp aarde
What's in a nameT Deze biologische

dessertwijn uit Zuid-Afrika heet -

terecht - Heaven on Earth. De drui-

ven worden na de oogst op stro en

rooibos gedroogd. Het resultaat:

'een mooi huwelijk van rijpe
muskaat en rooibosaroma's'. Een

fles van 375 ml kost € 275 en is te
koop via www.biowij ncl ub. n I
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Pannenlappen liggen vaak weggemoffeld in

een la, maar deze mogen gezien worden!

Ze zijn ontworpen in Nederland en gebreid in

Nepal in het kader van het fairtrade project

'Vrouwenpower'. Afmetingen: 18 x 1B cm,

verkrijgbaar in zwart, lichtbruin, roze en een

mix. Een set van drie is voor € 9,75 te koop via

w w w.u n see n p ro d u cts.co m

Keukenhulp
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