Proef

eten | drinken | hebben | doen

Zit jij straks op
deze glamping
in umbrië? mail!

Kokblog

Ben je visueel ingesteld, bezoek dan de
culiblog van de Zweedse illustrator Johanna.
Op haar website geeft ze recepten weer in
kleurige schema’s. En vooruit, voor de taligen
onder ons voegt ze de beschrijving toe.

kokblog.johannak.com

Kamperen
deluxe

Kamperen is niet langer al je eigen kampeerspullen meeslepen en verblijven op overvolle
campings. Op verschillende rustige campings

Mail&Win

in Europa heeft Tendi compleet ingerichte luxe

ELLE Eten mag een reis twv

slaapt in een echt, opgemaakt bed, kookt op

Gold en delicious

€ 521 verloten. Kans maken?

een vierpitsgasfornuis, en loopt op een houten

Mooi: spray je appeltjes blinkend sprookjes-

Stuur dan een mailtje naar

vloer met veranda in plaats van een kil zeiltje.

goud met Food Finish, een eetbare lak voor

elle.eten@hearstmagazines.nl

Alleen handdoeken neem je zelf mee.

culinaire uitspattingen. Wees echter niet

ovv Tendi

Vrijgevig zijn ze ook bij Tendi, want samen

vies van een E-nummertje meer of minder.

met ELLE Eten geven ze een reis naar het

Verkrijgbaar in goud, zilver, rood en blauw.

Umbrische platteland weg, vanaf 9 juni 2012.

Food Finish/Ess Lack, ¤ 24,80,

Je luxe Safari Lodgetent op camping Il

via the-deli-garage.com

lodgetenten. Dat betekent dat je comfortabel

Collaccio bij Castelvecchio di Preci staat aan

12

ELLE Eten

de rand van natuurpark Monti Sibillini, midden

Afgeslankte room

tussen de wilde zwijnen en herten. De streek

Wat slim van Baileys om een nieuwe

staat bekend om smakelijke specialiteiten als

variant met minder alcohol (14,5%)

linzen, verse worst en ham.

uit te brengen. Dat betekent dat

De tent biedt plaats aan 4-6 personen en is ge-

we voortaan ook in de supermarkt

legen op een van de terrassen die via een trap

terecht kunnen voor een fles Ierse

en pad bereikbaar zijn. Ook niet onbelangrijk:

roomdrank. Deze versie bevat

op het campingterrein bevinden zich twee

– heel winters – een vleugje

zwembaden en een prima restaurantje waar

chocola en sinaasappel.

lokale gerechten worden geserveerd.

Fles Baileys Variatie Chocolate

tendi.nl

Orange à 50 cl, ¤ 9,99

