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SHOPPING

LATEN WE KLINKEN
Op een wonderlijke winter in wit gehuld. Op het knapperende haardvuur, het
flikkerende kaarslicht, zakken vol cadeautjes. Op je dierbaarste vrienden en je
familie. Op al het heerlijke eten op tafel. Op de liefde, gezondheid en geluk.
Laten we klinken op jou. Proost!
Tekst en productie Elise de Jong

1

Mister moustache

Wil je jouw wijn lang en luchtdicht
kunnen bewaren? Dat zit wel snor met
deze vrolijke moustache. De wijnstopper
is gemaakt van aardewerk en bevestigd
op een metalen pin met een siliconen
rand. Wine sir?
Wijnstopper moustache Invotis, € 6,95 via
allesinwonderland.nl
Lazy kaashappen
Zit je net zo lekker op de bank met een
wijntje, staan de kaasjes nét buiten
handbereik. Wij zeggen: blijf lekker
zitten, want deze Lazy kaasplank van
leisteen kan draaien. Zo ligt jouw
favoriete kaasblokje altijd voor het
grijpen. Say cheese!
Kaasplank Lazy Pro Collectie, € 24,99 via
boska.com
2

3

Doe maar chic

Haal je suit and tie of little black
dress maar vast uit de kast. Want
met deze kristallen glazen treed je
als vanzelf toe tot de upper-class. De
gegraveerde wijn-, champagne- en
whiskeyglazen zijn gemaakt van Luxion,
een materiaal ontwikkeld door de
Italiaanse kristalfabrikant RCR. Het
bevat geen lood, maar heeft verder alle
eigenschappen van kristal. En mocht er
onder de beau monde toch nog op de
tafel gedanst worden, het materiaal is
extra sterk.
Reeks melodia-glazen, vanaf € 24,95 via
crystalonline.nl

4

Wijnbuien

Zachtjes tikt de regen tegen… de
wijnkaraf. Als je de wijn in de karaf
van Hubert schenkt lijkt het net alsof
het regent. Door deze ‘douche’ komt
de wijn optimaal in aanraking met
zuurstof, waardoor de smaak van de
wijn nog intenser is dan dat ‘ie al was.
Ook geschikt voor een watertje. En we
weten allen, na regen komt...
Wijnkaraf Hubert, € 59,95 via klevering.nl
5

Kekke koeler

Deze wijnkoeler is niet gewóón cool,
maar súpercool. Houd de aardewerken
koeler onder de kraan met koud water.
Het water wordt geabsorbeerd en
verdampt via de wanden zodat een
natuurlijke koeling van je fles wijn
ontstaat. Extra leuk detail: je kunt met
een krijtje op de buitenzijde schrijven
wat er in de koeler zit. Óf je vrolijkt je
gezelschap op met een lieve krabbel.
Magisso Terracotta Wijnkoeler, € 59,95 via
dressmywijn.nl
6

Knabbelfeestje

Na je flink uitgeleefd te hebben met
de notenhamer (zie 7.) is het tijd
om je nootjes te verzamelen. Deze
moderne, stoere serveerschaaltjes
van XD Design lijken daarvoor te zijn
gemaakt. Wat staan ze mooi op de tafel!
De set bestaat uit drie schalen met
verschillende afmetingen. Vullen maar!
XD Design Orbo serveerschaal set van 3,
€29,95 via vtwonen.nl

7

Timmertijd

Vanaf vandaag nemen we definitief
afscheid van de levensgevaarlijke capriolen
die we uithalen om een noot te kraken.
Maak kennis met de notenhamer. In een
handomdraai ontdoe je een walnoot van
zijn gepantserde jasje. Plaats in de bol een
noot en sla de hamer op een hard oppervlak. De verpulverde schil blijft netjes in
de bol zitten. Zonder zootje een heerlijk
nootje. Knabbelen maar!
Notenhamer, € 41,70 via kovehomeware.nl
8

Koel kassie

Zodra je gasten binnendruppelen, serveer
jij je drankjes precies op de juiste temperatuur dankzij deze klimaatkast van Caso. Dat
noemen ze nou eens service. De koelkast
is voorzien van blauwe led-verlichting en
biedt plaats voor acht flessen van
0,75 liter, waarvan één zone speciaal
geschikt is voor witte of rode wijn. Kan ik
je alvast iets inschenken?
Caso Wijnklimaatkast WineCase 8, € 199,99 via
fonq.nl
9

Huis-en-tuin-sommelier

Wijnkenner of niet, met het stijlvolle kelnersmes van Laguiole pas je als vanzelf
bij de schare sommeliers die als bosjes
voor dit mooie mes vallen. Het mes heeft
een stijlvol design, is gemaakt van sterke,
robuuste rvs-onderdelen, heeft een fijn
handvat en wordt geleverd in een klassieke
verpakking. Ontkurk de fles en laat het
feest maar beginnen!
Laguiole kelnersmes, € 49,50 via fonq.nl
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