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1  BEWAREN 
EN OPBERGEN
Zonde om al die heerlijke pe-
pernoten of kerstkoekjes weg te 
gooien. Bewaar ze in de Biscuit 
Lover van Zuperzozial. Of heb 
je een plekje nodig voor je rijst, 
koffiepads of pasta? Schaf dan 
de hippe Safe Keeping Box aan. 
Zowel de Biscuit Lover als de 
Safe Keeping Box zijn niet alleen 
super trendy, maar ook goed af-
sluitbaar met een bamboe deksel 
en een siliconen ring. Bovendien 
zijn de “opbergers” vaatwasser-
bestendig, milieuvriendelijk en 
100% biologisch afbreekbaar. 
Biscuit Lover €24,95, Safe Keeping 

Box €14, 94, www.zuperzozial.com

2  BLOEMEN OP JE 
BORD 
Strooi kwistig met bloemen over 
al je (feestelijke) gerechten en 
je bent meteen een keukenprins 
of prinses. Alle bloemen van 
BloomBites zijn onbespoten en 
eetbaar door speciale teelttech-
nieken. De bloemen moeten in 
de koelkast worden bewaard en 
zijn eenvoudig als brievenbus-
post te bestellen. Kijk op onze 
website www.noorderland.nl 
voor een recept met de Bloom-
Bites. 
Doosje bloemen €3,95, www.bloom-

bites.nl

3  LEUK OP TAFEL
Wat is er nog leuker dan je eigen 

decoratie maken? Deze geome-
trische Snug Vazen van Buiten de 
Lijntjes zijn van karton en kun je 
zelf in elkaar vouwen. Zet ze om 
een glas of een flesje water, stop 
daar weer een mooie kersttak 
met rode besjes in. En tadaa! Je 
feestelijke dinertafel ziet er nóg 
feestelijker uit. 
€12,95, www.buitendelijntjes.com 

4  VEILIG EN 
VINTAGE
Haal die kalkoen met kerst 
moeiteloos uit de oven met 
deze prachtige rode ovenhand-
schoenen van Anna Gare. De 
tijdloze vintage handschoenen 
zijn niet alleen heel erg leuk, 
maar beschermen je ook tegen 
verbrande handen. 
€7,95, www.presentsathome.nl

5  LEKKER DIPPEN
Schuif met je familie en vrienden 
aan tafel, vul deze kekke, rode 
fonduepan met een gerijpte 
Zwitserse kaas of Goudse kaas 
en het feest kan beginnen! Door-
dat dit pannetje is gemaakt van 
gietijzer, geleidt het de warmte 
goed en blijft de kaasfondue 
lang warm. Zo kun je de hele 
avond genieten. 
€24,99, www.cookandco.nl 

6  STIJLVOL 
EN FEESTELIJK
Het minst leuke aan een uit-

gebreid kerstdiner met de hele 
familie: de afwas. Maar met 
de stijlvolle theedoeken van 
Greengate blijf je in de feest-
stemmingg. De theedoeken met 
rode sterretjes of kerstboompjes 
bestaat uit 100% katoen en kun-
nen gewoon in de wasmachine. 
Leuk om te geven, leuk om te 
krijgen!
€6,25 per stuk, www.billiedesign.nl 

7  BEERENBURG  
VIERT FEEST 
In 1864 begon Anjenette Joustra 
met het maken van Beerenburg. 
Zij deed dit met de kruiden 
van kruidenhandelaar Hendrik 
Beerenburg uit Amsterdam. Nu, 
150 jaar later, maakt de 6de 
generatie nog steeds haar Bee-
renburg met zijn kruiden. Deze 
bijzondere zachte Beerenburg is 
gemaakt op basis van Korenwijn, 
waar de kruiden 28 dagen op 
hebben getrokken. Vervolgens is 
de drank 12 maanden gelagerd 
op eikenhouten vaten in de dis-
tilleerderij, onder toeziend oog 
van Weduwe Joustra.  
HENDRIK is zijn naam. 
€21,95, www.weduwejoustra.nl

8  LEKKER AFKOELEN 
IJsjes passen heus niet alleen bij 
de zomer, dat weten de jongste 
ijsjesliefhebbers maar al te goed. 
Voor hen is de Zoku Quick Pop 
Maker een echte must-have. 
IJsjes maken met producten die 

je zelf kiest was nog nooit zo 
makkelijk! Door de Pop Maker 
24 uur lang in de vriezer te zet-
ten, bevriest de koelvloeistof in 
de malt en kun je in ongeveer 
een half uur negen ijsjes maken 
zonder dat je daarvoor de malt 
in de vriezer hoeft te zetten. Je 
ziet de ijsjes voor je ogen be-
vriezen! Een leuk toetje voor na 
het kerstdiner, en oké, papa en 
mama mogen ook een ijsje. 
€59,95, www.disenthat.nl

9  DEFTIG DIENBLAD
Draag al je feestelijke gerechtjes 
op dit prachtige steigerhouten 
dienblad naar binnen. Of gebruik 
het dienblad van Kitchen Trend 
met de pootjes als decoratie 
op tafel. Met het luxe dienblad 
maak je je tafelschikking hele-
maal af!
€26,95, www.lil.nl

10 SNOEZIGE 
SERVETTEN
Versier nu je eigen servetten met 
de Yellow Owl Workshop Stamp 
voor een extra uniek kerstdiner. 
De rubberen stempel is beves-
tigd op duurzaam hout en laat 
een prachtige afdruk achter.  
Ben je een fan? Bestempel dan 
ook kaartjes, bordjes, dienbladen 
en nog veel meer met de Yellow 
Owl Stamp. Crea Bea’s, sla je 
slag!
€13,95, www.buitendelijntjes.com
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