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DIT IS APRIL BIJ IKEA
De nieuwe producten deze maand overspoelen de
zintuigen met licht en frisheid. Een van de hoogtepunten
is een assortiment multifunctioneel meubilair in een
luchtige industriële stijl voor een voortdurend evoluerende
woonomgeving. Ook op het vlak van opbergen blijven we
nooit stilzitten: kijk maar naar de nieuwe stelling- en
halkasten, plus een garderobekast in textiel, en leuke
manden.
De kids kunnen zich verheugen op een hele stoet nieuwe
personages die dekbedovertrekken en kussens onveilig
komen maken en de gedaante aannemen van onschuldig
ogende knuffels. Voor de wat oudere kinderen is er een
bijpassende collectie met minder druk bevolkte maar
kleurrijke motieven. En de nieuwste papershopserie
vrolijkt elk kinderfeestje op.
We introduceren deze maand ook nieuwe verlichtingsproducten: van hanglampen tot tafellampen, ieder
vindt iets in zijn stijl. Er zijn ook nieuwe knoppen en
handgrepen voor de keuken die je net zo goed in de
rest van de woning kan gebruiken om je interieur af te
werken of op te frissen. Veel kijkplezier!
STILLSAMT 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 Lichtoranje. 103.586.59
Lichtturkoois. 003.586.50 Lichtroze. 203.586.68
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MEUBELS VOOR EEN LEVEN
IN FLOW
IKEA komt met een assortiment multifunctioneel meubilair
voor een leven dat niet stilstaat. Voor veel mensen,
zeker van de jongere generatie, is vaak verhuizen van de
ene kleine flat naar de andere een realiteit. Om inzicht
te krijgen in de behoeften van die frequente verhuizers
trokken de designers en het productontwikkelingsteam
naar het bruisende Amsterdam. Hier vond de co-creatie
van de nieuwe meubelstukken plaats, onder meer op
basis van feedback van een groep jonge mensen. Het
assortiment kreeg zo een nieuwe impuls, met flexibel
meubilair dat je makkelijk verhuist en zelfs kan
meenemen op de metro.
Maak kennis met de DIHULT poef, de EKEBOL zitbank, de
LALLERÖD salontafel en de VEBERÖD opbergers. Deze
meubels in industriële stijl worden gemaakt van blank
gelakt metaal en hout en maken een lichte, luchtige
indruk. De op en top eenvoudige en eerlijke grondstoffen
kan je aan het einde van de levensduur van het meubel
van elkaar scheiden voor recyclage, dus het is ook een
duurzame keuze. Je kan er bovendien echt je eigen ding
mee doen: het hout kan je verven, en op de planken en
draadroosters kan je haast om het even wat opbergen.
Of je ze nu gebruikt om te werken of het gezellig te
maken, het zijn echt meubels om te leven!
VEBERÖD bank 99,90 503.433.31 LALLERÖD salontafel 69,90 103.403.82 DIHULT poef 79,90/st. 003.404.72
EKEBOL 3-zitsbank 399,- 603.484.89 VEBERÖD kamerverdeler 129,-/st. 703.433.25 VEBERÖD stellingkast 129,- 103.433.28

NIEUW IN APR IL

IKEA PERSKIT / APR IL 2017 / 5

PH141414

DIHULT POEF
Maak een poezelig plekje met een poef! Vlij je comfortabel
neer op een DIHULT poef. Hij biedt zelfs plaats voor
twee. Het is een simpele, flexibele zitzak waarop je
je op verschillende manieren kan installeren, ook half
leunend tegen een zitbank. En wanneer je er niet op zit
of ligt, kan je de poef aan de muur hangen als ongewone
blikvanger. Maar op zich past hij met zijn praktische,
wasbare overtrek in discreet beige in zowat elk interieur.

PE629631
DIHULT poef 79,90 Hoes: 80%
katoen/20% linnen. 135×116 cm.
H 20 cm. Katorp naturel.
003.404.72

DIHULT poef 79,90/st. 003.404.72
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WANNEER JE HEM NIET GEBRUIKT, KAN JE
DE DIHULT POEF MET DE LUS AAN DE MUUR
HANGEN.
DIHULT poef 79,90 003.404.72
NIEUW IN APR IL
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VEBERÖD OPBERGER
Maak kennis met de VEBERÖD opbergers: meubelstukken
die verschillende taken vervullen in steeds veranderende
woonomgevingen. De bank en de scheidingswand staan
bijvoorbeeld op wielen, zodat je ze kan verplaatsen
naar waar je wil. De meubels zijn gemaakt van een
mix van triplex en metaal. Aan het draadrooster kan
je bijvoorbeeld een lamp hangen, en de bank met het
gewatteerde kussentje kan dienen als zitplek en als
opbergruimte. VEBERÖD: meubels die extra hard werken!

VEBERÖD kamerverdeler 129,- 703.433.25
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PH141530

DE VEBERÖD KAMERVERDELER HEEFT TIEN HAKEN
VOOR CREATIEVE OPBERGRUIMTE.
VEBERÖD kamerverdeler 129,- 703.433.25
NIEUW IN APR IL
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PE625697

PE625696

VEBERÖD kamerverdeler 129,Gepoederlakt staal en 80% katoen,
20% linnen. 85×180 cm. Naturel.
703.433.25

VEBERÖD stellingkast 129,Gepoederlakt staal en berkentriplex. 45×45 cm. H 181 cm.
Naturel. 103.433.28

PE625698
VEBERÖD bank 99,90
Gepoederlakt staal en berkentriplex. 88×45 cm. H 53 cm.
Naturel. 503.433.31

DE VEBERÖD BANK MET HAAR GEWATTEERDE
KUSSENTJE WERKT ALS VOETENSTEUN, SALON- OF
NACHTTAFELTJE, MAAR OOK ALS HALKAST.
VEBERÖD bank 99,90 503.433.31
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LALLERÖD SALONTAFEL
Een tafeltje op wielen kan je interieur een stuk flexibeler
maken. De LALLERÖD salontafel rol je dankzij de wieltjes
en de handgrepen makkelijk overal mee naartoe, en
onderin kan je bovendien van alles opbergen. Het metalen
frame van dit tafeltje in industriële stijl is afgewerkt met
een blanke lak voor krasbestendigheid en een langere
levensduur. Het metaal is recycleerbaar.

PE637177
LALLERÖD salontafel 69,90
Gepoederlakt staal. 51×51 cm.
103.403.82

LALLERÖD salontafel 69,90 103.403.82
NIEUW IN APR IL
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EKEBOL SOFA
EKEBOL, met zijn unieke look gebaseerd op een
combinatie van hout en metaal, is een veelzijdige zitbank
waarmee je 100% je eigen ding kan doen. Kies zelf of je
de armleuning links of rechts monteert en wat je op de
plank onderin zet: je sofa doet misschien dienst als extra
boekenrek? In het draadrooster opzij en achteraan kan
je lichtsnoeren of repen textiel vlechten. Om er totaal je
eigen stempel op te drukken, kan je zelfs de overtrekken
en/of het (reeds gelakte) hout verven. De zitbank is
speciaal gemaakt voor veeleer krappe woonkamers die
plaats moeten bieden aan uiteenlopende activiteiten,
zegt productontwikkelaar Ria Falk:
“EKEBOL is een sofa voor alle facetten van het leven. Het
is een plek waar je kan werken, ontspannen en slapen,
helemaal zoals je wilt. Je kan EKEBOL ook makkelijk
verplaatsen: hij is niet gemaakt om vast te roesten voor
de tv.”

PE629632
EKEBOL 3-zitsbank 399,Hoes: 80% katoen/20% linnen.
180×92 cm. H 88 cm. Katorp naturel. 603.484.89

EKEBOL 3-zitsbank 399,- 603.484.89
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EKEBOL 3-zitsbank 399,-/st. 603.484.89 (Hier vormen twee 3-zitsbanken één hoekcombinatie.)
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VEDBO FAUTEUIL
Op zoek naar een stijlvol zitje voor de woonkamer, de
wachtruimte of de lobby? Het essen frame van de VEDBO
fauteuil ademt Scandinavische charme die comfortabel
en ergonomisch zit. En omdat het zitgedeelte gemaakt
is van HR-foam, behoudt het zijn elegante vorm. Dit
moderne icoon bestaat in twee versies: met een hoge of
een lage rugleuning.

VEDBO fauteuil 199,- 103.421.02
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DE ERGONOMISCHE ZITTING VAN DE VEDBO
FAUTEUIL IS GEMAAKT VAN HR-FOAM EN BEHOUDT
DAARDOOR HAAR ELEGANTE VORM.
VEDBO fauteuil 199,- 103.421.02
NIEUW IN APR IL
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SKUGGIS HAAK
Ook de kleinste dingetjes in huis kunnen bijdragen
tot een smaakvol interieur. De decoratieve SKUGGIS
haak is met zijn grote zeshoekige vorm een opvallend
designelement aan de muur. Hij is gemaakt van slijtvast
en van nature waterafstotend bamboe, dus je kan hem
overal gebruiken, zelfs in keukens en badkamers. Dankzij
zijn formaat is hij geschikt om grote voorwerpen aan te
hangen zoals tassen en snijplanken.

PE634962
SKUGGIS haak 4,99
Blank gelakt bamboe. 6,4×11 cm.
203.501.63

SKUGGIS haak 4,99/st. 203.501.63
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PH141533

EEN VLEUGJE DESIGN AAN DE MUUR: DE SKUGGIS
HAAK UIT BAMBOE SCHITTERT DOOR ZIJN EENVOUD.
SKUGGIS haak 4,99 203.501.63
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BAGGANÄS KNOPPEN EN
HANDGREPEN
De BAGGANÄS knoppen en handgrepen zijn gemaakt
voor de METOD en SEKTION keukenfronten, maar je
kan ze ook in de rest van de woning gebruiken. Er zijn
verschillende designs verkrijgbaar in zwart, messing- en
roestvrijstaalkleur, waarmee je je interieur een unieke
uitstraling geeft. Kies uit druppel-, kegel- en bolvormige
knoppen en tussen handgrepen in twee formaten. Ze
zijn allemaal gemaakt van roestvrij staal en dus allemaal
even stevig, slijtvast en van nature waterafstotend.

BAGGANÄS knop 3,99/2 st. Ø20 mm. Messingkleur. 803.384.08
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BAGGANÄS serie. Knop 3,99/2 st. Ø13 mm. Roestvrij staal. 303.384.20 Knop 3,99/2 st. Ø20 mm. Roestvrij staal. 103.384.21 Knop 3,99/2 st. Ø21 mm. Roestvrij staal. 903.384.22
Handgreep 9,99/2 st. L 335 mm. Afstand tussen de gaten 320 mm. Roestvrij staal. 503.384.19 Messingkleur. 203.384.11 Zwart. 603.384.14 Handgreep 6,99/2 st. L 143 mm. Afstand tussen de
gaten 128 mm. Zwart. 803.384.13 Messingkleur. 003.384.07
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PE623165

PE623170

PE0623154

PE0623157

PE623161

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Roestvrij staal. Ø13 mm.
303.384.20

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Roestvrij staal. Ø20 mm.
103.384.21

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Roestvrij staal. Ø21 mm.
903.384.22

BAGGANÄS handgreep 6,99/2 st.
Roestvrij staal. L 143 mm. Afstand
tussen de gaten 128 mm. 703.384.18

BAGGANÄS handgreep 9,99/2 st.
Roestvrij staal. L 335 mm. Afstand tussen de gaten 320 mm. 503.384.19

PE0623162

PE0623166

PE0623171

PE0623174

PE0623158

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Gepoederlakt staal. Ø13 mm.
Zwart. 303.384.15

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Gepoederlakt staal. Ø20 mm Zwart.
103.384.16

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Gepoederlakt staal. Ø21 mm.
Zwart. 903.384.17

BAGGANÄS handgreep 6,99/2 st.
Gepoederlakt staal. L 143 mm.
Afstand tussen de gaten 128 mm.
Zwart. 803.384.13

BAGGANÄS handgreep 9,99/2 st.
Gepoederlakt staal. L 335 mm. Afstand tussen de gaten 320 mm. Zwart.
603.384.14
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PE623164

PE623169

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Vermessingd staal. Ø13 mm.
Messingkleur. 603.384.09

BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Vermessingd staal. Ø20 mm.
Messingkleur. 803.384.08

PE623173
BAGGANÄS knop 3,99/2 st.
Vermessingd staal. Ø21 mm.
Messingkleur. 003.384.12

PE623156

PE623160

BAGGANÄS handgreep 6,99/2 st.
Vermessingd staal. L 143 mm.
Afstand tussen de gaten 128 mm.
Messingkleur. 003.384.07

BAGGANÄS handgreep 9,99/2 st.
Vermessingd staal. L 335 mm. Afstand tussen de gaten 320 mm. Messingkleur.
203.384.11
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GUBBARP KNOP EN HANDGREEP
We breiden ons assortiment handgrepen uit. Een van de
nieuwkomers is GUBBARP, verkrijgbaar als handgreep en
als knop. GUBBARP is ontworpen voor de keuken, maar
past ook op andere opbergsystemen in huis.
De producten zijn gemaakt van witte kunststof die haast
zijdezacht aanvoelt, in een vorm die zorgt voor een goede grip. Voor de productie wordt gerecycleerde kunststof
gebruikt: oud plastic wordt hergebruikt, wat zorgt voor
minder afval. Dit maakt deel uit van onze inspanningen
om te komen tot een kringloopmodel dat berust op een
efficiënter gebruik van grondstoffen in een cyclus van
reparatie, hergebruik en recyclage. De GUBBARP knop
en handgreep zijn trouwens niet alleen vriendelijker voor
het milieu, maar ook voor je budget: het zijn onze laagst
geprijsde handgrepen!

PE623463

PE623465

GUBBARP handgreep 0,50/2 st.
Gerecycled pp-plastic. Afstand
tussen de gaten 96 mm. Wit.
003.364.32

GUBBARP knop 0,30/2 st.
Gerecycled pp-plastic. Ø5 mm. Wit.
803.364.33

GUBBARP handgreep 0,50/2 st. 003.364.32
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IKEA PERSKIT / APR IL 2017 / 22

PH141401

VUKU GARDEROBEKAST
We hebben een nieuw type kledingopberger bedacht,
geïnspireerd op het campinggebeuren. VUKU is een
draagbare garderobekast gemaakt van textiel. Het
slimme design kwam tot stand in samenwerking met
experts uit de tentproductie. De kast is gemaakt van
glasvezelbuizen die je in elkaar klikt tot een spinvormige
constructie die stabieler wordt wanneer je er gewicht aan
hangt, een zeer interessant gegeven voor een meubel
om kleren in te hangen, volgens productontwikkelaar
Mark D’Souza.
“Hang er gerust dikke winterjassen in: hoe zwaarder je
VUKU belast, hoe steviger het staat.”
Op de kledingroede binnenin berg je kleren stofvrij op:
dankzij de ritssluiting zijn ze volledig afgeschermd.
Aan de buitenkant zit nog een haak om spullen aan te
hangen. De kast is makkelijk te (de)monteren, en je rolt
ze gewoon op onder je arm om ze te verhuizen. En de
prijs weegt ook al niet op je portemonnee.

PE629449
VUKU garderobekast 10,99
Aan elke kant hangt een haak
- perfect voor kleren, tassen
of andere spullen die je binnen
handbereik wil hebben. Inclusief
1 kledingroede. 100% polyester.
74×51 cm. H 149 cm. Wit.
803.319.73

VUKU garderobekast 10,99/st. 803.319.73
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MACKAPÄR SERIE
Ook in een smalle hal kan je de orde bewaren dankzij de
MACKAPÄR serie. Met haar even eenvoudige als compacte
vormgeving biedt deze serie zowel open als gesloten
opbergruimte voor schoenen: kies zelf welke laarzen je
verstopt en welke pumps gezien mogen worden! Omdat
ze goedgekeurd is voor vochtige ruimtes, is de serie ook
perfect voor plaatsen die wel eens geteisterd worden
door regen en modder. Monteren is supermakkelijk: voor
de open opberger heb je zelfs maar vier schroeven nodig!
En de prijs is zeker ook geen obstakel.

MACKAPÄR kapstok met schoenenopberger 49,99/st. 303.347.52
NIEUW IN APR IL
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PH141351

PE6639121

PE6639125

MACKAPÄR bank met
opbergvakken 69,90 Afgewerkt
met folie. 100×35 cm. H 51 cm.
103.347.53

MACKAPÄR schoenenrek 19,99
Gepoederlakt staal. 78×32 cm.
H 40 cm. 203.362.33

PE6639126

PE6639123

MACKAPÄR schoenenkast/
opberger 79,90 Afgewerkt
met folie. 80×35 cm. H 102 cm.
503.347.51

MACKAPÄR kapstok met
schoenenopberger 49,99
Gepoederlakt staal. 78×32 cm.
H 193 cm. 303.347.52

DE MACKAPÄR BANK IS NIET ALLEEN HANDIG ALS
ZITPLAATS OM JE SCHOENEN AAN TE TREKKEN,
JE KAN ER HET SCHOEISEL OOK IN OPBERGEN.
MACKAPÄR bank met opbergvakken 69,90 103.347.53
NIEUW IN APR IL
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PUDDA MANDEN
Ga voor een eigentijdse look met de PUDDA manden om
kleine spulletjes in op te bergen. Het grijze vilt is slijtvast
en recycleerbaar en geeft een warme, zachte indruk. De
PUDDA manden passen in diverse IKEA opbergsystemen,
maar kunnen ook heel goed op zichzelf worden gebruikt
om magazines, accessoires enz. op te bergen.

PUDDA serie. Mand 9,99/st. 28×28 cm. H 23 cm. 203.439.12 Mand 4,99/st. 15×28 cm. H 10 cm. 403.439.11
NIEUW IN APR IL
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PE638399
PUDDA mand 4,99 100% polyester. 15×28 cm. H 10 cm. 403.439.11

PE634926
PUDDA mand 9,99 100%
polyester. 28×28 cm. H 23 cm.
203.439.12

VERZAMEL KLEINE SPULLETJES IN PUDDA MANDEN
EN JE WONING BLINKT VAN ORDE.
PUDDA mand 9,99 28×28 cm. H 23 cm. 203.439.12
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IKEA PERSKIT / APR IL 2017 / 27

PH141325

PINNIG SERIE
Je hal moet het je de hele dag door makkelijk maken om
te komen en te gaan. Benut die kostbare ruimte in de
hal met een PINNIG kapstok met bank en opbergruimte
voor schoenen. In dit veelzijdige meubel kan je heel wat
kleding en schoenen kwijt. Met zijn eenvoudige, elegante
lijnen in traditioneel zwart roept PINNIG een gevoel van
georganiseerde rust op.

PINNIG serie. Kapstok met bank 79,90 203.297.89 Bank met schoenenopberger 49,99 803.297.91
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PH141327

PE639157
PINNIG bank met
schoenenopbergeb 49,99
Gepoederlakt staal en afgewerkt
met verf. 79×35 cm. H 52 cm.
Zwart. 803.297.91

PE639158
PINNIG kapstok met bank 79,90
Gepoederlakt staal en afgewerkt
met verf. 90×37 cm. H 193 cm.
Zwart. 203.297.89

DOOR DETAILS ZOALS DE AFGERONDE RANDEN IS
VOOR DE PINNIG KAPSTOK MINDER MATERIAAL
NODIG, TERWIJL DE CONSTRUCTIE ER NET STEVIGER
DOOR IS.
PINNIG kapstok met bank 79,90 203.297.89
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IKEA PERSKIT / APR IL 2017 / 29

PH141416

SVALNÄS STELLINGKAST
We zien een interessante mix van Scandinavisch
en Aziatisch design in het SVALNÄS wandrek. Dit
wandopbergsysteem met de warme uitstraling van bamboe
is gebaseerd op een minimalistisch concept en daardoor
uiterst flexibel en uitbreidbaar. Met wandplanken,
een kast, een bureau en een bak kan je oneindig veel
verschillende combinaties samenstellen – groot, klein,
open of gesloten. Bamboe is een hernieuwbare grondstof
die bijzonder snel groeit. Het is heel sterk, waardoor
het meubel zelf bijna even tijdloos is als het prachtige
ontwerp.

SVALNÄS wandgemonteerde werkplekcombinatie 279,- 291.844.52
NIEUW IN APR IL
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SVALNÄS plank met opberger 24,- 303.228.91
NIEUW IN APR IL
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PE622992

PE623005

PE623007

PE622990

PE622999

SVALNÄS kast met 2 deuren 69,Inclusief 1 verstelbare plank. Gepoederlakt
staal en bamboe. 61×35 cm. 003.228.97

SVALNÄS werkruimte met 2 lades 63,Soepel lopende lades met ladestop om de
lade op zijn plaats te houden. Gepoederlakt
staal en bamboe. 81×35 cm. 403.228.76

SVALNÄS plank met opberger 24,Gepoederlakt staal en bamboe. 61×25 cm.
303.228.91

SVALNÄS plank 14,- Gepoederlakt staal
en bamboe. 61×15 cm. 803.228.60

SVALNÄS plank 18,- Gepoederlakt staal
en bamboe. 61×25 cm. 003.228.59

PE623001

PE623003

PE622996

SVALNÄS plank 17,- Gepoederlakt staal
en bamboe. 81×15 cm. 403.228.62

SVALNÄS plank 22,- Gepoederlakt staal
en bamboe. 81×25 cm. 603.228.61

SVALNÄS wandrail 6,- Blank gelakt
bamboe. H 93 cm. 703.228.51

PE622994
SVALNÄS wandrail 10,- Blank gelakt
bamboe. H 176 cm. 103.228.49
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FÖLJAREN DOUCHEGORDIJN
Het klassieke patroon van zwarte lijnen op een witte
achtergrond maakt dat het FÖLJAREN douchegordijn
goed past in uiteenlopende badkamerinterieurs. Zo zorgt
een douchegordijn dat waterafstotend is gemaakt zonder
geperfluoreerde chemicaliën voor een vleugje stijl. Er
wordt in de productie ook geen gebruik gemaakt van
optische witmakers of chloor, wat beter is voor zowel
mens als milieu.

PE611736
FÖLJAREN douchegordijn 9,99
Dichtgeweven polyester met
waterafstotende coating. 100%
polyester. 180×200 cm. Wit/zwart/
grijs. 103.469.11

FÖLJAREN douchegordijn 9,99 103.469.11
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NATTJASMIN BEDDENGOED
De satijngeweven stof met hoge draadtelling van de
NATTJASMIN dekbedovertrekset is even zacht voor het
oog als voor de huid. NATTJASMIN is verkrijgbaar in wit
en lichtgrijs. Het overtrek en het hoeslaken zijn gemaakt
van een mengeling van katoen uit duurzamere bronnen en
lyocell. Lyocell is een cellulosevezel. Het wordt gemaakt
van 100% houtpulp en is hernieuwbaar. Het is beter voor
het milieu: er wordt minder water voor verbruikt dan
bij de katoenproductie. Vocht droogt makkelijk op, zodat
je het ’s nachts droog en comfortabel houdt, voor een
rustige nacht met een gerust geweten.

PE619050
NATTJASMIN 2-persoonsdekbedovertrekset 69,90
De drukknopen houden het dekbed
op zijn plaats. Kussensloop met
envelopsluiting. 60% katoen/40%
lyocell. 240×220 cm/50×60 cm.
Wit. 503.371.65

NATTJASMIN 2-persoonsdekbedovertrekset 69,90 503.371.65
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DE SATIJNGEWEVEN STOF MET HOGE DRAADTELLING
(310) VAN DE NATTJASMIN DEKBEDOVERTREKSET
VOELT HEERLIJK ZACHT OP DE HUID.
NATTJASMIN 2-persoonsdekbedovertrekset 69,90 503.371.65
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VILJESTARK VAZEN
De rimpeling aan het oppervlak van een oceaangolf was de
inspiratie voor de vormgeving van de VILJESTARK vazen.
Dit tot de verbeelding sprekende detail op een voor de
rest zeer eenvoudige vaas/schaal schept een band met
de natuur, of je er nu echte dan wel kunstbloemen in zet.

PE629544

PE629547

VILJESTARK vaas 0,49
Glas. H 17 cm. 003.385.77

VILJESTARK vaas 0,49
Glas. H 8 cm. 003.397.94

VILJESTARK serie. Vaas 0,49/st. H 8 cm. 003.397.94 Vaas 0,49/st. H 17 cm. 003.385.77
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TVÄRS TAFELLAMP
Toen designer Carl Öjerstam zich aan de tekentafel zette
om de TVÄRS tafellamp te ontwerpen, vroeg hij zich af
of de goedkoopste lamp ter wereld nog goedkoper kon.
“In het begin van de jaren 2000 werkte ik mee aan de
ontwikkeling van de laaggeprijsde LAMPAN lamp, en ik
wilde kijken of dat nog eens zou lukken. De uitdaging
bestond erin om voor een zo laag mogelijke prijs een
aantrekkelijke lamp te maken die overal werkt. Dé manier
om dat te bereiken was een ontwerp bedenken waarvan
je er 500 op één pallet krijgt. Dat staat gelijk met een
drastische verlaging van de vervoerkosten, zodat de
lamp goedkoper wordt zonder te hoeven beknibbelen op
het design.
De grappige, futuristische TVÄRS lamp ziet er misschien
uit als een ufo of een Marslander, maar het is een
draagbare sfeerlamp die je simpelweg neerzet waar je
licht nodig hebt. Het speciaalste aan TVÄRS is echter de
optimalisering op het vlak van constructie, materialen,
componenten en verpakking die maakt dat we de lamp
een prijskaartje kunnen meegeven dat niet van deze
wereld lijkt. Aan het einde van haar leven kan je de
elektrische componenten van de lamp makkelijk scheiden
van de kunststof behuizing. Dat past in ons streven naar
meer recycleren en minder afval.

PE632372
TVÄRS tafellamp 1,99
Polypropyleen. Lampenkap Ø18 cm.
H 17 cm. IKEA. Model B1604
TVÄRS. Deze armatuur is geschikt
voor lampen van energieklassen A++
tot D. Wit. 203.561.36

TVÄRS tafellamp 1,99/st. 203.561.36
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NYMÅNE LAMPENSERIE
Het gladde, strak afgeronde ontwerp van de NYMÅNE
hanglamp in wit spreekt aan door zijn eenvoud en
geeft het interieur karakter. NYMÅNE werkt met drie
lichtbronnen en geeft dus veel licht. Het roosterwerk
aan de boven- en onderkant reflecteert het licht en
accentueert de vorm van de lamp.
De serie omvat ook plafondspots voor uitstekende
algemene verlichting. Je kan de spots afzonderlijk
richten. Zowel de hanglamp als de spots zijn bijzonder
praktisch om een ruimte in te richten met licht.

NYMÅNE hanglamp 39,99 703.362.64
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PE621086
NYMÅNE plafondspot met 3 spots 29,99
Gepoederlakt staal, aluminium en plastic.
Ø25cm. IKEA. Model S1603 NYMÅNE. Deze
armatuur is geschikt voor lampen van
energieklassen A++ tot D. Wit. 003.362.67

PE621551

PE621085

NYMÅNE hanglamp 39,99 Gepoederlakt
staal en plastic. Ø40 cm. IKEA. Model T1606
NYMÅNE. Deze armatuur is geschikt voor
lampen van energieklassen A++ tot D. Wit.
703.362.64

NYMÅNE plafondspot met 4 spots 39,99 Gepoederlakt
staal, aluminium en plastic. 73×12 cm. IKEA. Model S1602
NYMÅNE. Deze armatuur is geschikt voor lampen van
energieklassen A++ tot D. Wit. 703.377.01
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RICKARUM TAFELLAMPEN
Een tafellamp moet voor een extra laag licht zorgen in
de ruimte en ook als ze uit is stralen van schoonheid.
De RICKARUM tafellamp doet beide. Het is een lamp in
traditionele stijl met een grote, brede voet uit steengoed
die pronkt met een subtiel reliëfpatroon. Met een (nacht)
tafeltje als ideale uitvalsbasis siert RICKARUM de ruimte
met haar elegante aanwezigheid in wit of zilverkleur.

RICKARUM tafellamp 49,99 Lampenkap Ø42 cm. H 58 cm. Wit. 803.579.01
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PE632324
RICKARUM tafellamp 39,99
Steengoed en 100% polyester.
Lampenkap Ø34 cm. H 47 cm.
IKEA. Model B1606 RICKARUM.
Deze armatuur is geschikt voor
lampen van energieklassen A++
tot D. Zilverkleurig. 803.495.34

PE632332
RICKARUM tafellamp 49,99
Steengoed en 100% polyester.
Lampenkap Ø42 cm. H 58 cm.
IKEA. Model B1605 RICKARUM.
Deze armatuur is geschikt voor
lampen van energieklassen A++
tot D. Wit. 803.579.01

RICKARUM tafellamp 49,99 Lampenkap Ø42 cm. H 58 cm. Wit. 803.579.01
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RYET LEDLAMP
Als stap naar een energiezuiniger leven voor al onze
klanten, hebben we een ledlichtbron ontwikkeld die zelfs
voor de dunste portemonnee betaalbaar is. Als meer
mensen kunnen overschakelen op leds, leidt dat tot een
enorme positieve impact op het milieu. Dat is waar we op
mikken met de RYET ledlichtbron.
Ledlampen verbruiken ongeveer 85% minder energie
en gaan 15 keer langer mee dan klassieke gloeilampen.
Dat betekent lagere energiefacturen plus afval- en
tijdsbesparing omdat je de lampen veel minder vaak
moet vervangen.
IKEA oprichter Ingvar Kamprad zelf daagde het
productontwikkelingsteam uit om een manier te vinden
om de prijs van ledlampen naar omlaag te krijgen
zonder te raken aan de kwaliteit of de levensduur.
Productontwikkelaar Paulina Pajak vertelt hoe het team
daarin geslaagd is:
“We onderzochten alles, van de componenten tot het
ontwerp en de productie, om te kijken wat we konden
stroomlijnen en waar we in de kosten konden snoeien
zonder de kwaliteit te verminderen. We ontdekten dat
we, door onderdelen van hogere kwaliteit te gebruiken
voor het ledgedeelte, andere componenten in de
stroomaanvoer van de lamp konden weglaten om zo te
komen tot verlaagde totale kosten.”
En ja hoor, het team haalde de ongelooflijke doelstelling
van 0,99 euro.

RYET ledlamp 1,- E27, 400 lumen. 103.712.03
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RYET ledlamp 1,- E27, 400 lumen. 103.712.03
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LATTJO COLLECTIE
Een speelse samenwerking met DreamWorks Studios
zorgt voor nieuw leven (of euh… bloed!) in de LATTJO
collectie voor kinderen. Nieuwe personages dienen zich
aan, onder wie Ernst de Arend en Victor de Vampier. Ze
zijn verkrijgbaar als knuffels en maken grote sier op
dekbedovertrekken, en inspireren zo kinderen en ouders
om bij bedtijd zelf verhalen te verzinnen. Ze laten ook van
zich horen op verhaalkaartjes en in boeken vol avonturen
in de kleurrijke LATTJO wereld. De aantrekkingskracht
van verhalen is van alle tijden, zegt Joshua Hackbarth
van het DreamWorks-team:
“Verhalen zijn volgens mij tegelijk venster en spiegel.
Soms weerspiegelen ze je eigen ervaringen en geven je
er meer inzicht in. En soms zijn ze een venster naar een
opwindende wereld waarin je jezelf even kan verliezen.
Om die twee redenen hebben we verhalen nodig. Ze
geven ons een goed gevoel.”
Wees op je hoede, want ook andere LATTJO personages
springen te voorschijn op dekbedovertrekken en kussens,
klaar om te inspireren en de verbeelding aan te sporen!

LATTJO collectie. 1-persoonsdekbedovertrekset 17,99 Donkergroen/blauw. 103.511.82
Pluchen speelgoed 4,99 Kat. 903.442.01 Pluchen speelgoed 5,99 Vampier. 503.443.35
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LATTJO collectie. 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 Dieren/veelkleurig. 203.510.06 Cijfers/donkergroen/blauw. 203.509.26 17,99 Donkergroen/blauw. 103.511.82 19,99 Tuin/veelkleurig. 203.508.94
Kussen 6,99/st. Beer/blauw/groen. 903.512.82 Adelaar/veelkleurig. 803.512.73
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PE619847

PE619844

PE619841

LATTJO 1-persoonsdekbedovertrekset 17,99 De
dichtgeweven stof van 100%
katoen is extra slijtvast, kleurvast
en zacht. 150×200 cm/50×60 cm.
Donkergroen/blauw. 103.511.82

LATTJO 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 De
dichtgeweven stof van 100%
katoen is extra slijtvast, kleurvast
en zacht. 150×200 cm/50×60 cm.
Cijfers/donkergroen/blauw.
203.509.26

LATTJO 1-persoonsdekbedovertrekset 19,99
De dichtgeweven stof is extra
slijtvast en wordt zachter met
elke wasbeurt. 50% katoen, 50%
lyocell. 150×200 cm/50×60 cm.
Tuin/veelkleurig. 203.508.94

PE619834
LATTJO 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 De
dichtgeweven stof van 100%
katoen is extra slijtvast, kleurvast
en zacht. 150×200 cm/50×60 cm.
Dieren/veelkleurig. 203.510.06

PE619840

PE619829

PE619830

LATTJO kussen 6,99 100%
polyester. Ø41 cm. Fee/lichtroze/
paars. 603.512.88

LATTJO kussen 6,99 100%
polyester. 47×42 cm. Adelaar/
veelkleurig. 803.512.73

PE619831

PE619825

PE619828

PE623568

LATTJO kussen 6,99 100%
polyester. 49×47cm. Beer/blauw/
groen. 903.512.82

LATTJO gordijn met embrasse
19,99/2 st. Makkelijk op te hangen
aan de gordijnroede dankzij de
lussen aan de bovenkant. De
embrasse met klittenbandsluiting
gaat snel open en dicht. 100%
katoen. 120×250 cm. Stippen/wit/
roze. 803.512.30

LATTJO gordijn met embrasse
19,99/2 st. Makkelijk op te hangen
aan de gordijnroede dankzij de
lussen aan de bovenkant. De
embrasse met klittenbandsluiting
gaat snel open en dicht. 100%
katoen. 120×250 cm. Gestreept/
veelkleurig. 003.578.01

LATTJO vloerkleed, lage pool
24,99 De onderkant in latex
houdt het vloerkleed op zijn plaats
wanneer een kind erop speelt/
loopt. 100% nylon. 120×160 cm.
Veelkleurig. 503.578.08

LATTJO 1-persoonsdekbedovertrekset 17,99 De
dichtgeweven stof van 100%
katoen is extra slijtvast, kleurvast
en zacht. 150×200 cm/50×60 cm.
Fee/lichtroze. 103.509.17
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PE623600

PE623596

PE623606

PE598765

PE605498

LATTJO pluchen speelgoed 4,99
Aanbevolen vanaf 12 maanden. 100%
polyester. L 25 cm. Kat. 903.442.01

LATTJO pluchen speelgoed 5,99
Aanbevolen vanaf 12 maanden. 100%
polyester. L 35 cm. Vampier. 503.443.35

LATTJO handpop 5,99 Aanbevolen vanaf
12 maanden. 100% polyester. L 30 cm.
Adelaar. 303.442.04

LATTJO knutselboek FAMILY prijs
7,99 normale prijs 9,99 Een kleur- en
knutselboek rond de personages uit de
LATTJO collectie. De tekeningen zijn
inspirerend, leuk en spreken tot de
verbeelding. Aanbevolen vanaf 3 jaar.
903.365.31

LATTJO verhalenkaart IKEA FAMILY
prijs 4,99 Normale prijs 5,99/20 st.
Deze verhalenkaarten moedigen kinderen
en volwassenen aan om creatieve en
originele verhalen te verzinnen. Aanbevolen
vanaf 3 jaar. 13×18 cm. 003.447.38
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STILLSAMT COLLECTIE
We introduceren in april ook een nieuwe textielcollectie
voor 8-12-jarigen die naadloos aansluit op de LATTJO
collectie. Met de zachte, neutrale kleuren en de speelse stijl
van de STILLSAMT collectie kan je bijvoorbeeld gedeelde
kinderkamers inrichten. Combineer naar hartenlust,
met vloerkleedjes met verrukkelijk ruitenpatroon en
overtrekken met driehoekjesmotief.

STILLSAMT collectie. Vloerkleed, hoge pool 29,99 Blauw. 303.586.77
1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 Lichtturkoois. 003.586.50
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STILLSAMT collectie. 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99/set Lichtoranje. 103.586.59 Lichtturkoois. 003.586.50 Lichtroze. 203.586.68
Vloerkleed, hoge pool 29,99/st. Blauw. 303.586.77 Roze. 703.586.80
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PE619802

PE619803

PE619806

STILLSAMT 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 De
dichtgeweven stof van 100% katoen
is extra slijtvast, kleurvast en zacht.
150×200 cm/50×60 cm. Lichtoranje.
103.586.59

STILLSAMT 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 De
dichtgeweven stof van 100% katoen
is extra slijtvast, kleurvast en zacht.
150×200 cm/50×60 cm. Lichtroze.
203.586.68

STILLSAMT 1-persoonsdekbedovertrekset 14,99 De
dichtgeweven stof van 100% katoen
is extra slijtvast, kleurvast en zacht.
150×200 cm/50×60 cm. Lichtturkoois.
003.586.50

PE623576

PE623572

STILLSAMT vloerkleed, hoge pool 29,99
De onderkant in latex houdt het vloerkleed
op zijn plaats wanneer een kind erop speelt/
loopt. 100% nylon. 133×140 cm. Roze.
703.586.80

STILLSAMT vloerkleed, hoge pool 29,99
De onderkant in latex houdt het vloerkleed
op zijn plaats wanneer een kind erop speelt/
loopt. 100% nylon. 133×140 cm. Blauw.
303.586.77
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SPRUDLA PAPERSHOP
De SPRUDLA papershopserie biedt een oplossing voor elk
aspect van een kinderfeestje. De motiefjes en personages
uit de LATTJO en STILLSAMT collecties komen terug in
SPRUDLA. Je vindt ze op alles van geschenktasjes tot
tafelversiering. Feestje organiseren? Zo gebakken!
Want alles past bij elkaar, van cupcakeversieringen tot
servetten en ijsschaaltjes, allemaal lekker betaalbaar.

SPRUDLA collectie. Cadeauverpakking 3,99/4 st. 603.505.90 12-delige feestset 2,99 103.505.78
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SPRUDLA collectie. IJsbeker 0,99/6 st. 003.401.08 Vlaggen voor guirlande 3,99/48 st. 203.505.87 Papieren bord 1,29/6 st. 003.401.13 Papieren servet 1,99/30 st. 203.401.12
Wegwerpbeker 0,99/6 st. 103.505.83 Rietje 0,99/6 st. 103.401.03
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DE SPRUDLA IJSSCHAALTJES IN FRISSE KLEUREN
ZIJN
PERFECT
VOOR
ELK
TUINFEEST
EN
VERJAARDAGSPARTIJTJE.
SPRUDLA ijsbeker 0,99/6 st. 003.401.08
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PE630396

PE630397

PE630392

PE0625107

PE625102

SPRUDLA papieren bord
1,29/6 st. Papier en plastic.
Ø23 cm. Turkoois. 003.401.13

SPRUDLA wegwerpbeker
0,99/6 st. Papier en plastic. 25 cl.
103.505.83

SPRUDLA ijsbeker 0,99/6 st.
Papier en plastic. 20 cl. 003.401.08

SPRUDLA hangende decoratie,
set van 3 5,99 Bevat: 1 hangende
decoratie (Ø13 cm), 1 hangende
decoratie (Ø22 cm) en 1 hangende
decoratie (Ø35 cm). Papier en
100% polyester. 903.505.84

SPRUDLA 12-delige feestset
2,99 Bevat: 6 tafeldecoraties
(H 13 cm) en 6 kronen. Papier.
Dieren. 103.505.78

PE630394

PE630393

PE630391

PE625105

SPRUDLA papieren tafellaken
4,99 Papier. 138×220 cm. Wit/
motief. 003.505.88

SPRUDLA papieren servet
1,99/30 st. Papier. 38×38 cm.
Dierenmotief. 203.401.12

SPRUDLA rietje 0,99/6 st.
Plastic. 103.401.03

SPRUDLA vlaggen voor
guirlande 3,99/48 st. Koord
niet inbegrepen. Papier. H 21 cm.
203.505.87
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PE630368

PE000000

PE630378

SPRUDLA cadeaupapier 1,49
Papier. 4×0,7 m. Turkoois.
503.505.81 Lichtgroen. 503.506.04

SPRUDLA hangetiket 2,49/12 st.
Bevat: 2 hangetiketten (10×6 cm),
6 hangetiketten (9×7 cm),
2 hangetiketten (7×8 cm) en
2 hangetiketten (8×8 cm). Papier.
Dieren. 903.505.79

SPRUDLA rol tape, set van 3 4,99
Bevat: 1 rol (10 mmx5 m), 1 rol (20
mmx5 m) en 1 rol (30 mmx5 m).
Te completeren met de FULLFÖLJA
tapehouder. Papier en kunststof.
103.505.97

PE630363

PE630389

PE625093

SPRUDLA mapje met stickers 2,49
Papier. 8×10,5 cm. 803.505.89

SPRUDLA uitnodiging 0,99/6 st.
Papier. 10×15 cm. 703.505.80

SPRUDLA cadeauverpakking 3,99/4 st.
Papier. 15×8 cm. H 25 cm. Dierenmotief.
603.505.90
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OFANTLIGT EETGEREI
De zachte glans van het OFANTLIGT eetgerei zorgt voor een
portie flair aan tafel. Deze serie in veldspaatporselein is
bestand tegen dagelijks gebruik, ook in de microgolfoven
en de vaatwasser. Het is een prima keuze om de tafel
aan te kleden voor uiteenlopende gelegenheden; dat
vinden ze ook in Spanje, waar designer Inma Bermudez
die voor de serie tekende onlangs werd uitgeroepen tot
Ontwerper van het Jaar.

OFANTLIGT serie. Beker 3,99/st. 003.190.22 Bordje 3,99/st. 003.190.17 Bord 4,99/st. 603.190.24
Schaal 4,99/st. 103.190.26
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PE628879

PE628883

OFANTLIGT beker 3,99/st.
Gemaakt van veldspaatporselein
wat de beker schokbestendig
en slijtvast maakt. 31 cl. Wit.
003.190.22

OFANTLIGT schaal 4,99/st.
Gemaakt van veldspaatporselein
wat de schaal schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø13 cm. H 7 cm.
Wit. 103.190.26

PE628885

PE628874

OFANTLIGT bord 4,99/st.
Gemaakt van veldspaatporselein
wat het bord schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø28 cm. Wit.
603.190.24

OFANTLIGT bordje 3,99/st.
Gemaakt van veldspaatporselein
wat het bord schokbestendig en
slijtvast maakt. Ø22 cm. Wit.
003.190.17

HET RELIËFPATROON AAN DE BUITENKANT GEEFT
HET OFANTLIGT EETGEREI EEN LUXUEUS TINTJE.
OFANTLIGT serie. Bordje 3,99/st. 003.190.17 Bord 4,99/st. 603.190.24
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MUNSBIT HAVERSMOOTHIE
Toe aan een verfrissende opkikker? Probeer de
MUNSBIT haversmoothie, een nieuwkomer in ons
assortiment ‘betere snacks’. Het is een overheerlijk
alternatief voor zuiveldranken. Deze smoothie op basis
van haver bevat alleen natuurlijke vruchtensappen
zonder toegevoegde suikers. Het kant-en-klare drankje
is verkrijgbaar in twee varianten: appel-peer en zwarte
bes-bosbes. Het is perfect voor lunchtrommels en
picknicks of wanneer je dringend nood hebt aan een
energieopstoot.

PE642305

PE642311

MUNSBIT haversmoothie 1,50
250 ml. Appel/peer. 603.638.61

MUNSBIT haversmoothie 1,50
250 ml. Zwarte bes/bosbes.
403.638.62

MUNSBIT haversmoothie 1,50/st. Appel/peer. 603.638.61 Zwarte bes/bosbes. 403.638.62
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SJÖRAPPORT SERIE
Hier komt fantastisch nieuws voor liefhebbers van vis
en zeevruchten! De SJÖRAPPORT serie omvat lekkere,
natuurlijke zalm, garnalen en zeewierparels. De zalm
komt uit verantwoorde kweek (ASC-certificering) en
de garnalen komen uit vangst die volledig kan worden
getraceerd tot bij een duurzame bron (MSC-certificering).
De zeewierparels zijn gemaakt van kelp, een alg die
duurzaam wordt geoogst op de zeebodem. Met hun precies
uitgebalanceerde zoute smaak vormen de zeewierparels
een prima aanvulling bij andere SJÖRAPPORT producten,
maar ook bij knäckebröd, pasteitjes, kaasquiche enz.
Inspiratie om lekker en gezond te koken vind je in het
SJÖRAPPORT kookboek dat speciaal voor deze serie
geschreven is. Het staat boordevol originele en lekkere
recepten zoals verse lenterolletjes met savooiekool en
garnalen of aspergesalade met zeewierparels.

PE620264
SJÖRAPPORT boek,
‘Uit koud water’
IKEA FAMILY prijs 7,99
Normale prijs 14,99 In dit
kookboek vind je niet alleen
recepten voor zalm op tal
van manieren, maar ook voor
pittige garnalengerechten,
bouillon, vegetarische opties met
zeewierparels en originele tips voor
het serveren van gemarineerde
haring. 003.521.39

SJÖRAPPORT boek, ‘Uit koud water’ IKEA FAMILY prijs 7,99 Normale prijs 14,99 003.521.39
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SJORAPPORT 1

ZWARTGEBLAKERDE ZALMFILET
MET INGEMAAKTE BIETJES EN
MOSTERDZAAD
De zalm mag niet doorbakken zijn, alleen licht verkoold
aan de buitenkant. Serveer de salade lauw of koud.
In plaats van bietjes kan je ook koude gekookte
aardappeltjes gebruiken.

STAP VOOR STAP:

INGREDIËNTEN VOOR
4 PERSONEN (ALS
VOORGERECHT):
Ca. 300 g koudgerookte
zalmfilet
2 el suiker
4 gele bietjes
4 chioggia-bietjes
4 ingelegde hele augurken
1 el extra vergine olijfolie
Zout en peper
Ingelegd mosterdzaad
Gemengde verse kruiden

1. Snij de zalm in de lengte door,
zodat je twee rechthoekige stukken
hebt. Dop de vis aan alle kanten in
suiker. Verhit een droge pan en bak
de zalm daarin aan alle kanten bruin.
Hij moet flink kleuren maar niet
doorbakken zijn. Hou de zalm dan
even opzij. (Je kan de vis ook grillen
met een gasbrander.)
2. Kook de bieten ongeschild in licht
gezouten water tot ze gaar zijn.
Spoel ze af met koud water en wrijf
de schil er met de hand af. Laat
afkoelen.
3. Snij de augurken en de gekookte
bieten in stukken. Meng er olijfolie
onder en breng op smaak met zout
en peper.
4. Snij de zalm in plakjes en serveer
met de salade van bietjes en augurk,
ingelegd mosterdzaad, verse kruiden
en mierikswortelsaus.

SJÖRAPPORT 39,95/kg koudgerookte zalmfilet, ASC-gecertificeerd, diepgevroren.
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SJORAPPORT 2

GEWOKTE GARNALEN MET
CHILIPEPER EN KNOFLOOK
Uitstekend gerecht als je gaat kamperen, want je kan het
bereiden op een open vuur. Bak de garnalen niet te lang,
want dan worden ze hard en rubberachtig.

STAP VOOR STAP:
INGREDIËNTEN VOOR
4 PERSONEN (ALS
VOORGERECHT):
2 pakken (500 g) gepelde
garnalen
2 rode chilipepertjes
2-3 teentjes knoflook
100-200 ml olie
Zout en zwarte peper
3 el gehakte bladpeterselie
Sap van een ½ citroen
Geroosterd of getoast brood
om erbij te serveren

1. Ontdooi en pel de garnalen. Snij
de chilipepertjes en de knoflook fijn.
2. Verhit een flinke hoeveelheid
olie in een pan. Bak de garnalen,
de chilipepertjes en de knoflook
gedurende ongeveer een minuut
op hoog vuur tot ze beginnen te
kleuren, en voeg naar smaak zout en
peper toe.
3. Haal de pan van het vuur en roer
de peterselie onder de garnalen.
Sprenkel er wat citroensap over en
serveer met geroosterd of getoast
brood.
SJÖRAPPORT 7,5 gepelde garnalen, MSC-gecertificeerd, diepgevroren. 303.478.58
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SJORAPPORT 3

ASPERGESALADE MET
ZEEWIERPARELS
Met wat haver/tarwe erbij krijgt deze salade wat meer
substantie, maar het kan ook zonder. Gebruik je eigen
favoriete kruidenmix.

STAP VOOR STAP:

INGREDIËNTEN VOOR
4 PERSONEN (ALS
VOORGERECHT):
2 bosjes groene asperges
(250 g elk)
Zout
1 bosje lente-uitjes
Olie om te bakken
6 el granen, bv. tarwe of
haver
1 el azijn
2-3 el koolzaad- of olijfolie
Een snuifje kruidenmix met
appel, venkel en rode ui
50-100 ml zure room
Ca. ½ potje (iets meer dan
40 g) zeewierparels

1. Maak de asperges schoon en kook ze
gedurende ongeveer een minuut in licht
gezouten water. Ze moeten nog een
beetje knapperig zijn. Dompel ze onder
in ijskoud water om het gaarproces te
stoppen.
2. Maak de lente-uitjes schoon en
bak ze in olie tot ze kleur beginnen te
krijgen.
3. Kook de granen: volg de instructies
op de verpakking. Giet het water af en
bak de granen in olie tot ze een beetje
knapperig worden.
4. Leg de asperges en de lente-uitjes
in een grote serveerschaal. Klop azijn,
olie en kruidenmix tot een vinaigrette
en sprenkel die over de asperges.
Strooi de gebakken granen erover.
Werk af met toefjes zure room en
zeewierparels.

SJÖRAPPORT 2,- Zeewierparels. Zwart. 603.615.17
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PH141294

SJÖRAPPORT serie. Ongepelde garnalen, MSC-gecertificeerd, diepgevroren 5,5 500 g. 103.478.59 Gepelde garnalen, MSC-gecertificeerd, diepgevroren 7,5 250 g. 303.478.58
Zeewierparels 2,-/st. 85 g. Rood. 203.615.19 Zwart. 603.615.17 Boek, ‘Uit koud water’ IKEA FAMILY prijs 7,99 Normale prijs 14,99 003.521.39
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PE638814

PE638984

PE635201

PE635200

PE635314

SJÖRAPPORT ongepelde garnalen,
MSC-gecertificeerd, diepgevroren
5,5 Na de vangst gekookt en onmiddellijk
diepgevroren op de boot. Resultaat:
stevige, sappige garnalen met fris
zeearoma. 500 g. 103.478.59

SJÖRAPPORT Gepelde garnalen,
MSC-gecertificeerd, diepgevroren
7,5 Gekookt, gepeld en onmiddellijk
diepgevroren. Resultaat: stevige, sappige
garnalen met fris zeearoma. 250 g.
303.478.58

SJÖRAPPORT zeewierparels 2,- De kelp
wordt op de zeebodem geoogst, waarna
hij op ingenieuze wijze verwerkt wordt tot
glanzende pareltjes met een zilte zeesmaak.
85 g. Rood. 203.615.19

SJÖRAPPORT zeewierparels 2,- De kelp
wordt op de zeebodem geoogst, waarna
hij op ingenieuze wijze verwerkt wordt tot
glanzende pareltjes met een zilte zeesmaak.
85 g. Zwart. 603.615.17

SJÖRAPPORT koudgerookte zalmfilet,
ASC-gecertificeerd, diepgevroren
39,95/kg Het trage, koude rookproces
geeft de zalm een rokerige smaak en een
stevige, licht vette textuur. Daardoor kan
je hem makkelijk in dunne plakjes snijden.
803.600.41

PE635320

PE635317

PE635318

SJÖRAPPORT zalmfilet,
ASC-gecertificeerd, diepgevroren 9,95
Zuivere, niet-bereide zalm zonder enige
toevoeging: de eigen aroma’s van deze
stevige, vette vis komen volledig tot hun
recht. 500 g. 603.600.37

SJÖRAPPORT gravad lax,
ASC-gecertificeerd, diepgevroren 6,95
De zalm wordt voor het drogen gemarineerd
in zout, suiker, dille en een vleugje peper.
Alle smaken smelten samen in deze zachte
en toch stevige filet die je heel dun kan
snijden. 200 g. 903.605.83

SJÖRAPPORT warmgerookte zalm,
ASC-gecertificeerd, diepgevroren 9,95
Omdat deze zalm warm gerookt wordt is hij
gaarder dan koudgerookte zalm en daarom
beter geschikt om geserveerd te worden in
grotere stukken (in plaats van sneetjes). Hij
heeft wel een vergelijkbaar rokerig aroma.
400 g. 603.600.42
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