get the look

Van een mooi bord eet je toch het
allerlekkerst. Al helemaal als-ie
een gouden randje heeft!
Suite One Studio, € 27,50,
suiteonestudio.com

Geef je maaltijd een
koninklijk tintje met
dit gouden bestek.
Bauhaus, 24-delig,
€ 845, kookpunt.nl

Voor water – of een bos bloemen!
Sockerärt-kan, € 6,99, ikea.com
Groen frist iedere tafel op.
Geen groene vingers? Naar een
cactus heb je amper omkijken.
Stolp, € 19,99, vtwonen.nl

Onmisbaar bij het ontbijt: koffie. Bij
voorkeur in een mooie mok als deze.
Broste Copenhagen-servies,
€ 7,95, koninklijkgoed.nl

in
the

Picture

‘Hergebruik je spullen! Een
karaf kan ook een vaas zijn, en
je kunt een dessert prima
serveren in koffiekopjes'
Vrolijk je zomertafel op
met verse veldbloemen in
kleurige glazen vaasjes.
€ 9,99, tuinland.nl

culinair trendjournalist en
kookboekenauteur Denise
kortlever vertelt ons hoe ze
een sfeervolle tafel stylet

‘Ik kook net zoals ik fotografeer: toegankelijk, maar altijd met een bijzondere twist. Smaak staat bij mij
natuurlijk voorop, maar ik vind het ook heel belangrijk dat het eten er mooi uitziet. Zelfs als ik alleen
voor mezelf kook, let ik op de presentatie. Want als je daar een minuutje extra aandacht aan besteedt,
is je eten toch gelijk honderd keer lekkerder?
Mijn stijl is licht, maar niet te clean. In mijn foto’s zit altijd wel iets wat eigenlijk net niet hoort. Dan
mors ik bijvoorbeeld wat saus, of wat kruimels, of ik heb ergens al een hap van genomen. Grappig
genoeg ziet het eten er daardoor vaak veel echter uit, en ook een stuk aantrekkelijker.
Ik geniet het meest van een uitgebreid ontbijt of een gezellige brunch. Qua styling houd ik het vaak
lekker relaxed: ik zet vaasjes met veldbloemen op tafel en combineer oud kringloopbestek met allemaal
verschillende borden. Mixen en matchen dus – dat vind ik leuk. Bij Søstrene Grene kun je goed servies
kopen, en als ik bij een restaurant van een mooi bord eet, kijk ik er altijd even onder om te zien van welk
merk het is. Zo heb ik al heel wat schatten gevonden!’ Volg Denise @denisekortlever en thealldaykitchen.com.
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Denise: 'Als ik mensen te eten krijg, vind ik het
leuk om linnen servetten op tafel te leggen.
Dat geeft gelijk een feestelijk tintje!'
€ 11,50, bymolle.com
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Met een leren stoel
geef je je woonkamer
een stoere touch.
Dan Form, € 1.590,
hippetafels.nl

