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Het snelstgroeiende culinaire
magazine van Nederland

RECEPTEN

voor een TOPkerst

Smult is en een uitgave van Smulweb, de grootste culinaire website in de Benelux. Het food-lifestyle

Lekker en maakbaar voor elke thuiskok

het 10e NumMEr!

magazine verschijnt 4x per jaar (maart, juni, september en november) en bundelt de lekkerste

40 extra recepten!

recepten van het seizoen. Iedere editie bevat 90 pagina’s kookinspiratie, meer dan 60 recepten,

jUbiLeU msPeCia L

Kerstborrel in Nieuw-Zeeland

kooktips en interviews. Smult wordt verspreid in een oplage van 28.300 exemplaren. Bovendien

Relaxte recepten van Annabel Langbein

heeft Smult inmiddels 6.000 abonnees aan zich gebonden. Het magazine is verkrijgbaar voor
€ 4,95 in het reguliere tijdschriftenkanaal en via Smulweb.nl, dat iedere maand door 2,5 miljoen

unieke kookfanaten wordt bezocht. Smult richt zich primair op vrouwen in de leeftijd van 25-60 jaar
Stressvrije Kerst?

uit de midden tot hogere sociale klasse. Het zijn echte hobbykoks die houden van koken en bakken.

recepten van o.a. Janny van der Heijden en Ottolenghi

Bovenal zijn het mensen die op een bewuste wijze genieten van het leven. Smult is ook in België

Verwen jezelf met de Smult kerstbox

Masterclass vlees

verkrijgbaar en digitaal via Bliyoo en Magzine.nu.

Tips van pro’s voor de perfecte biefstuk

AP

SMULT 10 Snelle kokosmakronen: roer 200 gram kokosrasp door 200 gram gecondenseerde melk. Maak 10 bergjes en bak 10 minuten op 175 0C.

cAde AuTj e vOor jOu:

100% FEEST

UITGAVE 10 • WINTER 2015 • SMULWEB.NL • €4,95

23-10-15 10:53

Betaalde oplage culinaire bladen Q3 2014
Titel		OPLAGE
Delicious *		

40.234

Elle Eten *		

32.069

Smult		28.300
Foodies *		

23.388

Jamie Magazine *		

22.206

Koken & Genieten *		

16.983

*Bron: NOM-monotor periode 2014 Q3 – 2015 Q2

Samenwerkingsmogelijkheden
Met Smult bereikt u duizenden kookfanaten die het magazine met de grootst mogelijke aandacht,
meerdere keren lezen en o.a. van wege de vele recepten zullen bewaren. Wij bieden diverse
mogelijkheden om met deze enthousiaste doelgroepte communiceren.

AdvertentiE
Formaat			Bladspiegel

Tarief

2/1 pagina volledig			

(B)420 x (H)297 mm

€ 3.925

1/1 pagina volledig			

(B)210 x (H)297 mm

€ 1.980

1/2 pagina staand				

€ 1.180

1/2 pagina liggend				

€ 1.180

Overige aanleverspecificaties advertenties: rondom 3 mm afloop, in CMYK kleuren, 300 dpi & Certified PDF.
Voor voorkeursposities wordt 25% toeslag in rekening gebracht. Over de advertentie tarieven wordt 15% bureaukorting verstrekt indien de
plaatsing door een rota-erkend mediabureau wordt gereserveerd.
Wij maken advertenties op voor een meerprijs van € 500,- voor opmaak en € 250,- voor beeld.
Younity Media BV |
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ADVERTORIAL

Advertorial

ADVERTORIAL

In het Smulweb kookcollege, waar ik kok ben,
werken we met Bk producten. we krijgen veel
groepen over de vloer en de producten worden
erg intensief gebruikt, met altijd weer een
heerlijk resultaat. waan je even in de kookstudio en laten we samen aan de slag gaan!

Een advertorial is een redactioneel item over uw product in de look-and-feel van Smult.
U levert zelf beeld-en tekstmateriaal aan. De redactie redigeert de teksten de opmaak

Loesje, kok van het Smulweb
kookcollege in Amersfoort.

Bk Royal dutch Oven.
In deze echte Hollandse gietijzeren braadpan kun je de
heerlijkste stoofgerechten bereiden. Fantastisch om te
hebben nog leuker om te krijgen!

Bk Grillpan
Voor het roosteren van groenten kun je
het beste een grillpan gebruiken.

wordt verzorgd door de studio van Smult. Advertorials worden geplaatst ná wederzijdse

HOE HEUrT HET eIGENLiJK?
Voor velen weer een uitdaging,
de (kerst)tafel op de juist manier dekken.

Standaard
couvert

TOSCAANSE
RuNdeRSTOOF
BEREIDIngsTIjD:
30 MInuTEn + 4 uuR sTOVEn

TIp!

Serveer met
pasta en
geroosterde
groenten.

hoofdgerecht 4 personen
150 g gerookte spekblokjes (pancetta)
600 g runderstoofvlees, stukken van 3x3 cm
2 uien, gesnipperd
5 teentjes knoflook, geperst
2 gedroogde rode pepertjes, uit de vijzel
100 g winterpeen, in plakken
½ prei, in ringen
1 stengel bleekselderij, in ringen
1 el tomatenpuree
300 ml rode wijn
200 ml runderbouillon
30 g verserozemarijn
schil van ½, liefst biologische sinaasappel
zout naar smaak

Bereidingswijze
1. Bak het spek op laag vuur uit tot het krokant is
in ongeveer 10 minuten.
2. Bestrooi het vlees met peper en zout, verhoog het vuur
en bak het vlees in het spekvet rondom bruin.
3. Voeg de uien, knoflook, gedroogde peper, wortel, prei
en bleekselderij toe en bak de groenten 5 minuten mee
met het vlees en spek. Voeg de tomatenpuree toe en
bak alles nog 1 minuut met elkaar in de pan.
4. Giet de wijn en bouillon in de pan, doe de rozemarijntakken en sinaasappelschil erbij en breng de inhoud
van de pan tegen de kook.
5. Doe een deksel op de pan en laat het gerecht op zeer laag
vuur 4 uur stoven tot het vlees gemakkelijk uit elkaar valt.
Eet smakelijk!

goedkeuring.

Bk bestek
Biedt een ruime keus aan bestekken, traditioneel of
klassiek. Voor ieder wat wils. En helemaal handig is
dat je het los kunt kopen. Dus je koopt alleen dat wat
je echt nodig hebt.

Uitgebreid

couvert

2/1 pagina

€ 5.300

1/1 pagina

€ 2.650

Over advertorials wordt géén bureau korting verstrekt.

Alle materialen zijn verkrijgbaar op www.bk.nl

Sealen
Bij Smult kunt u ook uw eigen flyer of folder meesturen. Wij bieden u daarbij de keuze tussen verspreiding via de gehele oplage of alleen de abonnee-‐
oplage. De onderstaande tarieven dienen ter indicatie. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van het bij te sluiten object.
Meesealen gehele oplage			

€ 4.000 (v.a.)

Meesealen abonnee-plage		

€ 1.000 (v.a.)

Receptontwikkeling en fotografie
Met het product of de producten van de adverteerder wordt door Smulweb een recept ontwikkeld en gefotografeerd. Het recept wordt
gemaakt op basis van de briefing van de adverteerder en gepubliceerd in de receptrubriek in het tijdschrift Smult. Receptontwikkeling en
fotografie is alleen mogelijk in combinatie met een advertentie.
3 recepten op 1 pagina		

€ 3.165,-

6 recepten op 2 pagina’s		

€ 6.325,-

Sponsored uitgave of katerN
De redactie van Smult kan een speciale redactionele productie of katern in het magazine produceren rond uw product. Lezers kunnen via deze speciale
uitgave optimaal kennis maken met uw product. Bovendien kunnen de mogelijkheden op het gebied van koken en recepten extra worden uitgediept. Een
sponsored uitgave of katern is ook mogelijk in combinatie met een joint promotion.

Tarief afhankelijk van de invulling en op aanvraag

Overige samenwerkingsmogelijkheden
Onderstaande mogelijkheden kunnen alléén in combinatie met een advertentiepagina worden afgenomen:
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1 el verse oregano, grof gehakt
1 teentje knoflook, geperst
3 el olijfolie
bakpapier
braadslede of ovenschaal
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 220 °C. Snijd
wortels in de lengte en snijd bietje in partjes
van 2 cm dik. Verwijder zaadjes uit pompoen
en snijd
pompoen
in dunne parten
van 2thuiskok
cm
Lekker
en maakbaar
voor elke
breed. Snijd courgette in dikke plakken en
rode uien in dunne
partjes. SAuCIjSjeS
vIjGeNTAARTjeS
kIpSTOOFpOT MET
MET AARDAPPELEN
GEITENKAAS
CITROEN
EN OREGANO
2. MET
Verdeel
groenten
in een
lage ovenschaal
en
UIT DE OVEN EN
schep kruiden erdoor. Maal er POMPOENPUREE
wat zeezout
en zwarte peper boven. Meng knoflook door
olijfolie en schep de olijfolie door de groenten.
3. Dek de groenten af met een stuk bakpapier.
Bak de groenten in 25 minuten gaar, schep
tussentijds 2-3 keer door. Verwijder het bakpapier en bak de groenten in nog 15 minuten
mooi bruin.
ExTRA REcEPTuREn VAn PAgInAgROTE gEREchTEn DIE jE zIET In DEzE sMuLT

de.

Receptsponsoring

OOSTeRSe
ReNdANG VAN
LAMSVLEES

(VEgA)

Recept van Smult Redactie

4-6 repen
epen in
n 5 minuten
itlekken.
ne sneetjes
uim in een
bord eieren
peper en
ve citroen in
.
r en citroenl. Wentel
broodkruim

cm in
appelre-4 minuten
en vergiet
ud ze warm
°C.
bak ze in 4-6
3 minuten
ebakken vis
eten erbij.

ExTRA REcEPTuREn VAn PAgInAgROTE gEREchTEn DIE jE zIET In DEzE sMuLT

Recept van Smult Redactie

BEREIDIngsTIjD: 20 MInuTEn +
20-25MInuTEn In OVEn

Recept van Smult Redactie

Voorgerecht 4 personen
4 plakjes diepvries roomboterbladerdeeg,
ontdooid
2 eieren
75 ml slagroom
zout en peper
1 el verse tijmblaadjes
2 verse vijgen
1 rolletje zachte geitenkaas (100 g)
4 plakjes parmaham
4 metalen taartvormpjes (ø 10-12 cm), ingevet

BEREIDIngsTIjD:
40 MInuTEn IncLusIEF In OVEn

hoofdgerecht 6 personen
500 g vastkokende aardappelen, schoongeboend
4 el olijfolie
3 teentjes knoflook, in plakjes
1 el verse rozemarijntakjes
6 (kalfs)saucijsjes
1 kleine oranje pompoen (ca. 600 g)
1 ui, gesnipperd
½ el ras el hanout
1 el boter
braadslede
staafmixer

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 220 °C. Snijd de
aardappelen in de lengte in parten. Schep
aardappelen in een braadslede om met 2
eetlepels olijfolie en schep plakjes knoflook en
rozemarijnnaaldjes erdoor. Leg de saucijsjes
ertussen.
2. Schuif de braadslede in de oven en bak aardappelen en saucijsjes in 25-30 minuten mooi bruin
en gaar. Schep af en toe om en dek ze als het te
hard gaat af met aluminiumfolie.
3. Snijd intussen pompoen in parten, verwijder
zaadjes en snijd de parten in stukken van 2-3
cm. Verwarm olijfolie in een pan en fruit de ui
zachtjes aan. Schep de stukken pompoen en
ras el hanout erdoor en bak alles nog 2 minuten. Strooi er wat zout over en schenk er 100
ml water bij. Kook de pompoen in 10-12 minuten
zachtjes gaar.
4. Pureer pompoenmengsel met de staafmixer,
schep de puree in een schaal en leg het klontje
boter erop. Serveer de puree bij de saucijsjes
met aardappelen uit de oven.

BEREIDIngsTIjD: 50 MInuTEn
hoofdgerecht 4 personen
4 kipdijstukken of 8 kipbraadsticks
1 tl kaneel
1 biologische citroen, schoongeboend
6 teentjes knoflook, gehalveerd
4 el olijfolie
1 el verse oregano, grof gehakt
150 ml droge witte wijn
Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed
de taartvormpjes (doorsnede 10-12 cm) met
plakjes bladerdeeg. Druk de zijkanten goed
aan en snijd overtollige deeg iets boven de
rand van weg.
2. Klop in een kom eieren los met slagroom, wat
zout en peper en tijmblaadjes. Schenk het
eimengsel in de taartbodems.
3. Halveer vijgen en leg in elk vormpje een vijg
met de snijkant naar boven. Snijd de uiteinden
van rolletje geitenkaas weg en snijd het rolletje dan in 4 stukken. Leg de kaas naast de
vijgen in de vormpjes. Drapeer ham naast de
vijg en de kaas.
4. zet de vormpjes op de bakplaat een richel onder het midden in de oven en bak de taartjes
in 20-25 minuten goudbruin en gaar.

Bereidingswijze
1. Kruid kip met zout, peper en kaneel.
Snijd citroen in flinterdunne plakjes en
verwijder eventuele pitjes.
2. Verwarm olijfolie in een hapjespan en
bak kipdijstukken rondom bruin. Verdeel
knoflooktenen en plakjes citroen rond kip
en bak alles nog 2-3 minuten.
3. Strooi oregano erover en schenk wijn
langs de rand van de pan bij de kip.
Stoof kipstukken met de deksel schuin op
de pan in 30 minuten heel zachtjes gaar.
Keer stukken kip regelmatig.
TIP
Serveer de kipstoofpot met
couscous en sperziebonen.

SALAde vAN
GeBRAISeeRde
veNkeL MET
SINAASAPPEL (VEgA)
Recept uit boek Thursday dinners

BEREIDIngsTIjD: 30 MInuTEn +
1½ uuR sTOVEn

Recept uit boek Vis uit blik

BEREIDIngsTIjD: 20 MInuTEn

hoofdgerecht 6-8 personen
500 g uien, gepeld
100 g ghee of geklaarde boter
1½ kg lamsschouder zonder been,
blokken van 4 cm
1 el komijnzaad
1 el korianderzaad
1-2 tl kardemomzaadjes (geen peulen)
1 el milde paprikapoeder
1½ tl cayennepeper
1½ tl kurkuma
½ tl gemalen kaneel
5 grote knoflooktenen
50 g verse gember, geschild en grof gehakt
1-2 grote rode chilipepers, zonder zaadjes
1 grote rode paprika, grof gehakt
400 ml kokosmelk
1 el tamarindepasta (Oosterse supermarkten)
versgehakte koriander
zout en peper

Bijgerecht 6 personen
2 venkelknollen, schoongemaakt
1 tl venkelzaad
3 sinaasappels
1 el boter
ca. 4 el olijfolie
peper en zout
6 handjes rucola
azijn
20 zwarte olijven
een handje verse koriander

Bereidingswijze
1. Snijd venkelknollen in de breedte in 5 millimeter dikke plakken. Was en droog ze met een
schone droogdoek.
2. Kneus venkelzaad in een vijzel tot poeder.
Schil en snijd 1 sinaasappel in dunne plakjes.
3. Verwarm in een grote koekenpan 1 eetlepel boter en 1 eetlepel olijfolie. Leg plakjes venkel in
een enkele laag in de pan en bak ongeveer 2-3
minuten aan elke kant tot de venkel gekleurd
is en beetgaar.
4. Schenk sap van 2 sinaasappels over venkel,
bestrooi met venkelpoeder en laat venkel
ongeveer 2 minuten pruttelen. Draai na 1
minuut de plakjes om zodat beide kanten een
mooi sinaasappellaagje krijgen. neem plakken
venkel uit de pan, leg ze op een bord en laat
ze afkoelen.
5. Maak rucola aan met wat lekkere olijfolie en
azijn. Schik sla op een grote schaal en leg er
venkelplakjes, sinaasappelschijfjes en zwarte
olijven op. Garneer met wat koriander.

300deglook-and-feel
kruimige aardappelen,
in blokjes
van Smult.
1 l kippenbouillon
12 (diepvries) grote garnalen, ontdooid
½ citroen, schoongeboend
25 Advertentie
g oude kaas,+geraspt
sponsoring van 3 recepten
staafmixer
Advertentie + sponsoring van 1 recept
Bereidingswijze
1. Snijd helft van de uien in dunne ringen. Verhit
ghee in een grote braadpan en bak uienringen
15 minuten al roerend op middelhoog vuur
goudbruin.
2. Maal specerijen of stamp ze in een vijzel tot
een fijn poeder. Hak rest van uien grof en
pureer ze met knoflook, gember, chilipepers,
paprika, specerijen, 1 theelepel zout en 6-8
eetlepels koud water in de keukenmachine
tot een egaal mengsel. Voeg het mengsel toe
aan de gebakken uien en bak regelmatig al
roerend nog 5 minuten.
3. Voeg kokosmelk, tamarindepasta en lamsvlees
toe, roer goed door en laat 20 minuten met
een deksel op de pan zachtjes koken. Laat
zonder deksel nog 1¼ uur zachtjes koken tot
het vlees gaar en de saus ingedikt is. Breng op
smaak met zout en peper.
4. Breng de rendang op smaak met zout en
peper, bestrooi met wat gehakte koriander.

snack-voorgerecht 4 personen
1 blikje krabvlees van 170 g, uitgelekt
1 el mayonaise
1 limoen
zonnebloemolie
1 bakbanaan
1 el bloem, gezeefd
1 potje mangochutney (bij voorkeur Sherwood)
cayennepeper
bieslook, fijngesneden
gebakken uitjes uit een potje

2/1 pagina

Bereidingswijze
1. Meng de krab met de mayonaise en een paar
druppels limoensap.
2. Verhit de zonnebloemolie tot 170 °C.
Snijd de bakbanaan in plakjes van 6 mm
dik. Bestrooi een velletje plasticfolie met de
bloem. Verdeel de bloem over beide zijden
van de bananenplakjes en leg deze op de
plasticfolie. Leg een velletje plasticfolie over
de bananenplakjes. zet een pan op de folie
en oefen licht druk uit tot de plakjes wat
dunner zijn geworden.
3. Bak de plakjes in de olie krokant en goudbruin, reken op een minuut. Dep met keukenpapier overtollige olie van de bakbanaan.
Doe op elk plakje een theelepel mangochutney. Verdeel de krab over de mangochutney.
Bestrooi de hapjes met cayennepeper,
bieslook en gebakken uitjes.

1/1 pagina

1/2 pagina

€ 5.425

€ 3.465

€ 2.680

€ 4.525

€ 2.565

€ 1.780

Bereidingswijze
1. Verwarm 2 eetlepels olijfolie en schep prei en
aardappel erdoor. Smoor 3-4 min. Schenk bouillon erbij, kook in 15 minuten op laag vuur gaar.
2. Pel intussen garnalen. Rasp gele schil dun van
citroen en pers vrucht uit.
3. Verwarm 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan
en voeg garnalen toe. Sprenkel er wat citroensap over en voeg wat zout en versgemalen
peper toe. Smoor garnalen op matig hoog
vuur in 3-5 minuten roze en ondoorschijnend.
De recepten in Smult kunnen door middel van tips van adverteerders worden verrijkt. De tip dient
4. Pureer bouillon met staafmixer en breng op
wel
aanmet
te enkele
sluitendruppels
bij een recept
(bijvoorbeeld
een wijnsuggestie of een tip over het gebruik van
smaak
citroensap
en wat
zout
en
versgemalen
peper.
de ingrediënten). De content wordt door de adverteerder zelf aangeleverd op basis van de door de
5. Schep de aardappel-preisoep in wijde
redactie
aangeleverde
Plaatsing ten alle tijden onder voorbehoud van goedkeuring door
kommen en
leg garnalenrecepten.
in het midden.
de
redactie.
Strooi
citroenrasp en geraspte kaas erover.
Ook smakelijk: gerookte makreel, gerookte
mosselen of kipper in plaats van krab.

TIP: Lekker met gestoomde rijst en een
komkommerraita.

84 | SMULT

BAkBANAAN MET
KRAB EN MANGOCHUTNEY

Smult biedt adverteerders
BEREIDIngsTIjD:
30 MInuTEn de mogelijkheid om, bij afname van minimaal 1/2 pagina advertentie,
een recept of volledige pagina in de receptrubriek te sponsoren. Receptsponsoring omvat de
Voorgerecht
personen
publicatie 4van
een recept waarin gebruikt wordt gemaakt van de ingrediënten van de sponsor.
3 el olijfolie
Uiteraard
wordt de sponsor op de pagina vermeld en wordt het recept door de studio opgemaakt in
2 preien,
in ringen
Recept uit boek Farmhouse cookbook

SMULT | 85

Content verrijking

WIjnTIP
Danie de Wet chardonnay
• Chardonnay met een verrassend fris zuurtje
• € 4,79 - PLUS/Deen

TIP VaN BRaUN: Soep pureren
een
2/1met
pagina
perfect resultaat zonder spatten? Dat kan
Advertentie
3 tips
€ 4.625
met
de unieke+Multiquick
7 staafmixer.
Bepaal
zelf
de
ideale
snelheid
met
behulp
€
4.175
Advertentie + 1 tip
van de Smart Speed knop!

1/1 pagina

1/2 pagina

€ 2.665

€ 1.880

€ 2.215

€ 1.430
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Verschijnen en aanleveren
Editie

Verschijnt		

Materiaal

Lente - 11 		

2 maart ‘16		

03/02/2016

Zomer - 12 		

1 juni ‘16		

04/05/2016

Herfst - 13		

14 september ‘16		

17/08/2016

Kerst/Winter - 14		

16 november ‘16		

19/10/2016

Algemene voorwaarden
•

Uitsluitend over advertentietarieven wordt 15 % bureaukorting verstrekt indien de plaatsing wordt gereserveerd door een ROTA-erkend mediabureau.
De overige samenwerkingsvormen zijn redactionele producties waarover geen bureaukorting wordt verstrekt.

•

Alle genoemde tarieven gelden per plaatsing/productie en zijn exclusief BTW.

Informatie en reserveringen
Indien u nog vragen heeft over de samenwerkingsmogelijkheden met Smult of indien u een van bovenstaande proposities wenst te reserveren kunt u
contact opnemen met Younity Media BV via Tel. (033) 76 00 181 of via e-mail: helen@younitymedia.nl
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