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Dobberend ei
Hoe drink jij je thee: sterk, slap of misschien een mix van kruiden door elkaar?
Met dit thee-ei zet je een persoonlijk bakkie. Handig: het thee-ei blijft dobberen
in je beker of theepot zodat je ‘t makkelijk kunt verwijderen.
Thee-ei voor beker of theepot (AdHoc, € 9,90 / € 13,50). www.croon-design.nl

Van shirt tot schort
Slim idee: een keukenschort voor je kind, gemaakt
van papa’s overhemd! Je stuurt het hemd op
naar atelier AF! en daar maken ze er een uniek

Slow food

kliederschort van. Geen oud shirt over? Er zijn ook
andere gerecyclede schortjes verkrijgbaar.
Chefschort voor kids van 2 tot 6 jaar (atelier AF!,
€ 32,50). www.atelier-af.nl

In Amerika al langer een hit, maar nu

ook hier verkrijgbaar: de Slow Cooker.
Geen gestress meer om ’s avonds een
verantwoorde maaltijd op tafel te zetten.
Gewoon ’s ochtends de ingrediënten in
de pan doen, apparaat inschakelen en
weggaan. Zodra je ’s avonds de deur
opendoet, komen de geuren je tegemoet
en kun je aanschuiven. Met handig
receptenboek erbij! Slow Cooker (Solis,
€ 79). www.solisnederland.nl

Coach
“Sorry schatje, mama heeft je Nintendo DS nu even nodig.” Met ‘My Health
Coach’ weet je al spelend of je qua voeding gezond bezig bent. Met de
bijgeleverde stappenteller weet je exact hoeveel je bewogen hebt. Iedere dag
zijn er nieuwe uitdagingen, van ‘pers een sinaasappel uit’ tot ‘als je tv kijkt, ga
dan tijdens de reclame 20x opstaan’. My Health Coach: Je gewicht in balans
(Ubisoft, € 39,99). www.myhealthcoachgame.com
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Het IJ in Amsterdam is sinds kort een visrestaurant rijker. Bij Nevy eet je visgerechten geïnspireerd op de hele wereld: van een
traditionele Franse bouillabaisse tot een Marokkaanse vis tajine. De dagverse lekkernijen worden gemaakt onder leiding van de
met Michelinsterren bekroonde chef Robert Kranenborg. LOF-lezers krijgen bij binnenkomst een gratis glas Prosecco. Print de
bon uit op www.lofonline.nl. www.nevy.nl, (020) 3446409
32 LOF

LOF 33

