
Schrijf of plak je favoriete 
spreuk of recept op een 
porseleinen kaasplankje. 
Met een geurend takje 
tijm erbij, krijg je meteen 
zin om te koken.

Soeplepel als     

  bloempotje 

Natuurlijk moet een keuken 
praktisch zijn, maar het is 
ook fijn om je op deze plek te 
omringen met mooie spullen. 
Tover daarom eens een 
espressokopje of brocante lepel 
om tot een klein bloempotje.
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Fotografie: Thijs ter Hart (terhartfotografie.nl) • Styling: Liesbeth Muilwijk en Willemijn ter Hart (flowerstories.nl) • Tekst: Floor Roelvink • Voor verkoopadressen zie inhoud.

Zet je keuken

Niet alleen in huis en tuin, ook in de keuken 
zorgen bloemen voor instant vrolijkheid en kleur. 

Als decoratie aan de muur of het plafond, óf 
gestyled in potten, pannen, lepels en kannen. 
Want laten dat nou heel leuke vaasjes zijn..! 

in bloei

Doe het
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Groen

Bij kringloopwinkels en op 
rommelmarkten vind je de 
mooiste brocante theepotten 
voor een prikkie.

Door de moderne waterkokers 
blijft de theepot steeds vaker 
ongebruikt in de kast staan. Geen 
nood: zet er een boeket rozen op 
een laagje water in en hij steelt 
(weer) de show op je ontbijt-, 
brunch of high tea-tafel.

Zo kan het ook!
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Plankenparade

Porseleinen kaasplankjes kun je 
ook decoratief gebruiken. Hang 
er vier met een spijkertje aan een 
stoere houten plank. Print een 
aantal botanische afbeeldingen van 
wintergroenten en plak deze met 
dubbelzijdig tape op de plankjes. 
Ook leuk: hang aan eentje een 
kruidenboeket, dat je later in een 
pan dampende soep kunt doen.

De porseleinen kaasplankjes - deze zijn 
van Dille & Kamille - verdienen een 
extra mooi spijkertje. Denk aan zwart, 
goud of koper. Kijk hiervoor eens op 
stoermetaal.nl of goedinstijl.nl.
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Kruidentak
Ook het plafond leent zich 
uitstekend als plek voor 
wat groen. Met zo’n tak vol 
kruiden en gedroogde bloemen 
bijvoorbeeld. Maak kleine bosjes 
en bevestig die met baktouw 
aan de stok. Een kleurige 
theedoek hang je aan een stoere 
keukenhaak.      

De stok is ook handig voor het 
ophangen van een schaartje en 
keukentouw. Mooi en praktisch 
gaan hier samen!
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Emaille is bezig aan een comeback. 
Het is licht van gewicht en roept een 
nostalgisch gevoel op. Wil je echt 
wat speciaals? Riess (riess.nl) is een 
prachtig Oostenrijks merk dat nog 
steeds emaillen producten maakt. 
Hun collectie bestaat onder meer 
uit steelpannen, maatbekers en 
ovenschalen in zachte pasteltinten, 
zoals goudgeel en lavendelblauw.

Aan de bak!
Verstoppen in de oven is 
zonde, dus verplaatsen 
we dit mooie bakblik 
(Hema) gewoon naar de 
vensterbank. Zet er drie 
verschillende kleuren 
helleborus in, bedekt 
met een laagje mos. Een 
sierkooltje in dezelfde stijl 
mok ernaast en je hebt een 
prachtig mini-tuintje voor 
het raam. 
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Hier is gekozen voor een 
Zeeuws knoopje, maar een 
takje lavendel is ook prachtig. 

Groen

Smaakvol

Heel simpel, maar net even leuker 
gepresenteerd, zo’n versgebakken 
cake ingepakt in bakpapier en 
versierd met een bloempje. Succes 
verzekerd, ook als je ‘m meeneemt 
om te trakteren. 
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Flowertower

Deze prachtige bloemen-
etagère maak je van schalen 
en kommen. Plaats tussen 
de onderste en de middelste 
‘laag’ (een grote en een 
iets kleinere schaal) twee 
eierdopjes en doe hetzelfde 
met de laag erboven (tussen 
de middelgrote schaal en 
een kommetje). Bevestig het 
porselein met dubbelzijdig 
tape aan elkaar, zodat er drie 
lagen ontstaan. Let goed 
op dat de toren niet gaat 
wankelen. Vul het servies met 
kippengaas en een laagje 
water, en steek er verschillende 
bloemen in. Wij gebruikten 
waxf lowe en statice (een 
kuipplant) als basis, met 
rozen, gerbera’s en tulpen.

Kies voor schalen en kommen 
van verschillende materialen 
en in afwijkende maten, zodat 
er een speelse etagère ontstaat.
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Eetbare bloemen koop 
je onder meer bij 
bloombites.nl, eatme.nl 
of je kunt ze zelf kweken.

Feestdrankjes

Maak van je drankjes een feestje door ze te versieren met eetbare bloemen. Wij 
kozen voor een heldere cocktail met viooltjes. De kleur van de bloemen kun je 
afstemmen op je interieur of op een bepaald thema. Serveer de glazen op een 
mooi dienblad en je hebt gegarandeerd een wow-effect.  

Groen

94 |  at Home  Januari 2017

ARI_0117_REG_GROEN.indd   94 03/01/17   11:56



Shoppingadressen

Zo kan het ook!

Glazen vaas van Mica 
Decorations 42 cm (h) € 32,50 
(bol.com) • theepot Villeroy & 
Boch (brocante) •  glas Picardie 
€ 0,90 (Hema) • snijplank vanaf 
€ 10,95 (Bilder & de Clercq) • geel 
mesje Nogent € 8,15, mini- 
pannetje aluminium 14 cm (ø) 
€ 24,90, groene linnen theedoek 
van Charvet Editions € 14,95, 
linnen servet van Charvet 
Editions € 10,95 (Duikelman).

Flowertower

Groen emaillen schaaltje 
bovenop € 5,50, lichtblauwe 
lampetkan € 22,50 (emaillekeizer.
nl) • lichtblauwe schaal Royal 
Sphinx Maastricht en brocante 
borden (privébezit).

Feestdrankjes

Glazen € 5,95 per stuk, snijplank 
€ 24,95 (Dille & Kamille) • lepeltje 
€ 3,50 (Duikelman) • dienblad 30 cm 
(ø) € 6,50 (emaillekeizer.nl) • 
limonade Belvoir elderflower 
€ 3,99 (Albert Heijn) • glaasje met 
goudkleurige rand (privébezit) .

Aan de bak!

Lichtblauw bakblik € 7,- 
(Hema) • blauwe emaillen mok 
€ 5,50 (emaillekeizer.nl) • 
broodplank € 16,95 (Dille & 
Kamille) • helleborus en mos 
(tuincentrum) • porseleinen 
slakje (privébezit).

Smaakvol

Groen geruite theedoek 
€ 5,95, mosterdgele ovenwant 
€ 4,50, mini houten spatels 
€ 0,70 per stuk (Dille & Kamille) • 
zwart stortrooster Nordic 
€ 18,50 (Duikelman).

Kruidentak

Baktouw groen/wit € 3,95, touw 
€ 5,95 (incl. houder) € 5,95 (Dille 
& Kamille) • theedoek van 
Charvet Editions € 14,95 
(Duikelman) • witte stoel 
(rommelmarkt, stoel Idolf van 
ikea is een soortgelijke stoel 
€ 59,95) • grijze emaillen schaal 
€ 6,50 (emaillekeizer.nl) • 
Seizoens-kookboek van Donna 
Hay € 29,50, boek Yvestown in 
de keuken van Yvonne 
Eijkenduijn € 29,95, Meiraapje 
van Simone Kroon € 19,95, boek 
Mijn favoriete ingrediënten van 
Skeye Gyngell € 9,95 (bol.com).

Plankenparade

Porseleinen kaasplankjes € 4,95 
per stuk, witte pepermolen 
€ 23,50 (Dille & Kamille) • 
snijplank ovaal € 28,-, snijplank 
rechthoekig € 15,95, fruitmand 
wit draadstaal van Antonio 
Sciortino voor Serax € 56,95, 
groene servet Sabbia € 10,95 
(Duikelman) • braadpan 
Hackman € 30,- (Albert Heijn) • 
langwerpig worstenplankje en 
houten mes (privébezit).

Soeplepel als 
bloempotje

Lepel-lekbakje € 5,- (bopos.nl) • 
espressokopje Cantine van Jars 
vanaf € 15,- (vivianhann.com) • 
porseleinen kaasplankjes € 4,95 per 
stuk (Dille & Kamille) • Brocante 
soeplepel (privébezit).
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