SUBTIEL
ROBUUST

De natuur in
ALS HET EENS EEN KEERTJE IETS ANDERS MAG ZIJN:
WAAROM VERPLAATS JE HET KERSTFEEST DIT JAAR NIET NAAR BUITEN?
LEKKER WARM AANGEKLEED, SFEERVOLLE PLAIDS
EN KUSSENS, EEN GEZELLIG VUURTJE ERBIJ …
DIT WORDT EEN KERST OM NOOIT TE VERGETEN!
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SUBTIEL ROBUUST

Tekst & styling Angelina van Oort – Fotografie Corine hoge Bavel-Jansen

.. styling ..

Vier kerst
buiten!
STYLISTE
ANGELINA VAN OORT
style-rustique.nl

“Met kerst buiten eten heeft
zeker zijn charmes. Heerlijk in
de buitenlucht in een mooie
omgeving met bloemen, een
prachtig gedekte tafel en een
sfeervolle aankleding van
mooie materialen als hout,
keramiek, wol en vilt. Voeg
daar nog de geur van glühwein
en de prachtige natuurtinten
aan toe om optimaal te
genieten van de winterse
sfeer.”

VERRASSING!

Verras je gasten met een klein
cadeautje op het bord. Print het
menu op een zakje van kraftpapier,
stop er een klein cadeautje in en
sluit het met een dennenappel,
mooi touw en lint.
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BLOEMENTAART

Met kerst mag er heerlijk gesnoept worden. Bloemen en kerstgroen
maken je taart extra feestelijk. De gebruikte rozen, anjers, anemonen,
kerstroos, rozemarijn, hulstbladeren en besjes zijn louter decoratief,
maar je kunt ook eetbare bloemen gebruiken.

CENTRALE EYECATCHER

Maak van overgebleven bloemen, takken en groen een
tafelstuk. Kijk daarbij goed wat de kleuren zijn van je
omgeving en stem je centrale eyecatcher hierop af. In dit
geval is bijvoorbeeld gekozen voor winterse kleuren,
passend bij de grijze lucht en de bruine bladeren.

“Om je vingers bij af te likken: heerlijke vanillecupcakes met
een sneeuwlaagje van honing-vanillecrème”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE
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“Een natuurlijke omgeving vraagt
om natuurlijke materialen”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE

VURIGE SFEER

Wat een heerlijke sfeer dankzij de kaarsen en
het knisperende houtvuur. Een fijn zitplekje
om jezelf op te warmen en te genieten van het
buitenleven. De donkere aardetinten in
combinatie met lichte tinten zorgen dat het
geheel niet te donker oogt.

KERST MET
KERAMIEK

Een leuk idee voor in de
kerstboom: keramiek.
De hanger van keramiek
aan een lederen koordje
kleurt mooi bij de
dennenappels en het
kerstgroen van de boom.
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WARME ZALIGHEID

Eenvoudig om te maken en op zijn lekkerst als
hij enkele minuten uit de oven is: een heerlijke
crumble van moesappeltjes.

WOLK VAN BLOEMEN

De ‘wolk’ van bloemen heeft een stok als
basis. Bevestig hierop steekschuimhouders voor droogbloemen met
ijzerdraad. Zorg voor een goed gevulde
basis van groen en takken. Stop daarna
verse bloemen in steekbuisjes en creëer
een luchtig arrangement. Hoe wilder de
creatie, hoe natuurlijker het effect.
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DÉ KERSTDRANK

Geen drank die beter bij kerst past dan glühwein
die je zelf buiten gekookt hebt. De fruitige smaak en
de kruidige geuren van kaneel en kruidnagel zijn
heerlijk winters.

HAND- EN HARTVERWARMEND

Verzamel iedereen buiten voor het lekkerste
en gezelligste drankje van het jaar. Glühwein
verwarmt je vanbinnen als het buiten koud is.
Met boomstammetjes maak je gemakkelijk
extra zitjes; de vachtjes zorgen voor nog meer
winterse sfeer.
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“Warm voor de kinderen appelsap op,
ze zullen er dol op zijn”
ANGELINA VAN OORT, STYLISTE
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.. productinformatie ..

Handgemaakt servies van Wonki
Ware (vanaf 27,50 euro), handgemaakt wijnglas L (18,50 euro),
handgemaakt waterglas S (15 euro),
handgemaakt bestek (65 euro per
couvert), glazen karaf (prijs op aanvraag, alles floorabella.com). Gevilte
schapenvacht (eigen creatie van de bewoonster), plaid van zuiver scheerwol
(122,95 euro, aabe.nl), bloemen (prijs
op aanvraag), handgemaakte touwzak van Bilum (81,99 euro), tafelloper
(81,99 euro, alles style-rustique.nl)

Mes en houten taartplank,
chocoladetaart met gezouten
karamel (prijs op aanvraag, alles
floorabella.com)

Tafelstuk (prijs op aanvraag,
style-rustique.nl)

Theedoek en cupcakes (prijs op
aanvraag, floorabella.com)

Hanger van keramiek van Atelier
Natural Art (1,95 euro, soul-store.nl)

Handgemaakt servies Plate M (27,50
euro), handgemaakt wijnglas L (18,50
euro), vanillecupcakes (prijs op aanvraag, alles floorabella.com). Gevilte
schapenvacht (239 euro, soul-store.nl)

Appelcrumble (prijs op aanvraag,
floorabella.com)

Kerstkrans van dennengroen,
coniferen- en berkentakken (prijs op
aanvraag, style-rustique.nl)

WARM WELKOM

Maak van verschillende soorten dennengroen,
coniferen- en berkentakken een mooie, grote
krans. Hang hem aan de deur voor een warm
welkom voor je gasten.
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SUBTIEL ROBUUST
.. recept ..

		 Risotto
met stoofpeertjes en pompoen
Omdat risotto echt het allerlekkerste is als je hem vers bereidt op het moment dat je gaat eten, is het
bij dit gerecht lastiger om het van tevoren te maken. De peertjes en pompoen kan je natuurlijk wel
van tevoren stoven, maar de risotto bereid je pas op het moment suprême.
INGREDIËNTEN

4 stoofpeertjes
1 kleine pompoen
150 ml zoete witte wijn (bijv. Sauternes)
1 kaneelstokje
2 eetlepels rietsuiker
1 ui
2 teentjes knoflook
200 gram kippendijfilet
grof gemalen peper en zeezout
1 liter kippenbouillon

1 flesje tripelbier
400 gram risottorijst
200 ml room
300 gram gorgonzola
bosje verse tijm
3 takjes verse salie
50 gram roomboter

AAN DE SLAG

Tekst, recept & fotografie Floor van Dinteren (floorabella.com)

Begin met het maken van de stoofpeertjes. Schil de stoofpeertjes, snij ze in kwarten en leg ze in een
pan. Snij de pompoen doormidden, verwijder de pitten en snij het vruchtvlees in heel kleine blokjes.
Schenk de wijn over de peertjes en pompoen. Voeg de suiker en het kaneelstokje toe en doe het deksel op de pan. Zet de pan op het vuur en breng de peertjes aan de kook. Draai dan het vuur laag en
laat de peertjes een half uur stoven. Haal de peertjes daarna uit de pan en snij ze in heel kleine
stukjes.
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Ga nu verder met de risotto. Snij de ui en de knoflook heel fijn. Verhit de helft van de roomboter in
een koekenpan en bak deze in vijf minuten goudbruin. Snij de kippendijfilet in heel kleine blokjes.
Bak rondom aan totdat de kip mooi goudbruin en geurig is. Voeg dan de risottorijst toe en bak nog
twee minuten. Voeg nu beetje bij beetje kippenbouillon en het bier toe totdat alles is opgenomen en
laat alles pruttelen.
Verbrokkel de gorgonzola – hou een beetje apart om te garneren – en roer deze samen met de room
door de risotto. Voeg dan de pompoen en stoofpeertjes toe en roer goed door. Smelt de rest van de
roomboter in de pan en frituur de salieblaadjes één minuut. Doe de risotto in een grote schaal,
besprenkel hem met wat olijfolie en serveer met de gefrituurde salieblaadjes en wat verkruimelde
gorgonzola.
TIP

Voor de vegetarische versie vervang je de kippendij door pecannoten en wat gedroogde vijgen en
gebruik je paddenstoelenbouillon in plaats van kippenbouillon.
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SUBTIEL ROBUUST
.. kerstboom ..

Stoere
sfeermakers

Mand met takken
(prijs op aanvraag, madamstoltz.dk)
2

Met deze accessoires maak je van jouw
kerstboom een stoere eyecatcher.

1

3

4

6
5

7

8

1. Krans Dusty Green, houten schaal (33,75 euro, lenebjerre.com) | 2. Guirlande Pinea, 40 cm (53,75 euro, lenebjerre.com) | 3. Betonnen bloempot,
36x36 cm (85 euro, bloomingville.com) | 4. Zandkleurige kerstballen van House Doctor, set van 3 designs (5 euro, societyoflifestyle.com) |
5. Hangornamenten van verouderd zink ‘Abari Baubles’ (32,50 voor 4 stuks, nkuku.prospectt.nl) | 6. Sfeerlichten (prijs op aanvraag, debongerd.nl) |
7. Glazen kerstbal ‘Sash’ met bloem (prijs op aanvraag, ptmd.nl) | 8. Houten serveerplateau blad, 38x15 cm van Madam Stoltz (28,95 euro, deens.nl)
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SUBTIEL ROBUUST
.. groendecoratie ..

DUBBELE
eucalyptusluchter
AAN DE SLAG

Tekst & styling Angelina van Oort – Fotografie Sarah Van Hove
Met dank aan ’t Achterhuis voor de locatie

Gebruik twee ijzeren ringen waarvan de ene duidelijk kleiner is
dan de andere. Omwikkel de ringen met mos en jouw favoriete
groen. Bevestig de ringen met ijzerdraad aan elkaar. Gebruik je
echte kaarsjes? Laat ze dan nooit zonder toezicht branden!
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CADEAUTJESKRANS
AAN DE SLAG

Maak een kleine krans met als basis berkentakjes. Versier hem met groen en bloemetjes
die mooi indrogen. Hier zijn witte strobloemen, judaspenning en eucalyptus gebruikt.
Maak het kransje vast op het ingepakte cadeautje met touw. Het kerstcadeau ziet er niet
alleen leuk uit, de krans zelf is een cadeautje op zich.
Handgemaakte picknickmand (95 euro), antieke broodplank (125 euro,
beide floorabella.com), linnen theedoek Antibes (10,95 euro, stoerlinnen.nl),
kransje en kroonluchter (prijs op aanvraag, style-rustique.nl), keuken, vloer
en overige materialen (prijzen op aanvraag, achterhuis.nl)
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SUBTIEL ROBUUST

Tekst & styling Angelina van Oort – Fotografie Sarah Van Hove – Met dank aan ’t Achterhuis voor de locatie

.. cadeau inpakken ..

Zalig
ZIJDE
AAN DE SLAG

Met linten, touw en stof kun je
cadeautjes erg leuk inpakken. Verf
je eigen zijden linten met blad van
eucalyptus. Zet het blad op met twee
keer zoveel water als het gewicht van
de bladeren en kook twintig minuten.
Zeef de vloeistof door een zeef. Je hebt
ongeveer dubbel zoveel blad nodig als
het gewicht aan lint dat je wilt verven.
Plaats het zijden lint in het verfbad.
Breng het aan de kook tot het de juiste
kleur heeft. Let op: zijde moet eerst
geweekt worden in een beitsbad van
aluin (1/2 tl aluin op 1 liter water).
Spoel het uit met water en plaats het
zijden lint dan in het verfbad.

Handgemaakte vaas maat XXL (125 euro, floorabella.com),
zeepjes (vanaf 5,95 euro, b-natural.nl), overige meubels en decoraties
(prijs op aanvraag, achterhuis.nl)
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SUBTIEL ROBUUST
.. cadeau inpakken ..

Creatief met
KAASDOEK

AAN DE SLAG

Pak het cadeautje strak in met
kraftpapier. Zoek een mooi stukje
textiel uit van katoen of linnen. Hier
is kaasdoek gebruikt dat een licht
grijsbruine kleur heeft gekregen door
het even in een verfbad van walnootschillen te houden. Knip het textiel iets
kleiner dan het cadeautje. Zorg dat het
helemaal om het cadeau kan zodat de
achterkant ook mooi is. Zet het vast
met dubbelzijdige plakband. Plak op
de stof een gehaakt kleedje, ook met
dubbelzijdige plakband. Doe er een
mooi lint omheen en maak de strik aan
de zijkant. Hang een houten kraal met
beginletter als naamkaartje samen met
een hangornament aan het lint. Schuif
tot slot achter het lint nog een takje.

Touwtas Bilum (81,99 euro, style-rustique.nl),
overige meubels en materialen
(prijs op aanvraag, achterhuis.nl)
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SUBTIEL ROBUUST
.. cadeautips ..
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1. Kussenhoes in stof Amber, Slowline, 50x60 cm (50 euro, tinekhome.com) | 2. Spaarpot gouden varken, 35x23 cm, van &klevering (28,95 euro, maisonnl.nl) |
3. Metalen theelichthouders in lepel van House Doctor (25,75 euro, societyoflifestyle.com) | 4. Champagneglas Ozari van verouderd zilver (12 euro,
nkuku.prospectt.nl) | 5. Schort met ruiten van House Doctor (27,25 euro, societyoflifestyle.com) | 6. Antiek dienblad voor taart (189 euro, floorabella.com) |
7. Tapasbord Roar Flute en Roar square (43 euro per bord, muubs.com) | 8. Handgemaakte touwtas van natuurlijke vezels (118,99 euro, style-rustique.nl) |
9. Bruine melkkan ‘Esrum Night’, 8x16 cm (53,50 euro, brostecopenhagen.com) | 10. The Belgian Towel Fouta multi stripe (105 euro, libecohomestores.eu) |
11. Houten keukengerei van Serax (49,95 euro, juttu.be) | 12. Zwarte en goudkleurige kandelaars (prijs op aanvraag, debongerd.nl)
Productie en samenstelling Sarah Van Hove
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