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Shopping

(Bijna) rookvrij roosteren: op stroom, pellets of gewoon
omdat het zo’n kleintje is. Barbecueën, het toppunt van

zomerse gezelligheid. Dit heb je nodig om het
aangenaam te maken voor jezelf – én voor de buren.

Alsof je biefstuk van boter is en dit
mes warm: zo gemakkelijk glijdt 
het erdoorheen. Loeischerp en 
ultralichtgewicht, met gegraveerd  
rvs-lemmet en een heft van 
paper stone, een combinatie van
petroleumvrije hars en staalhard,
hitte- en vochtbestendig gerecy-
cled papier. Verschillende stijlvolle 
retromotieven.

Deejo Table Knives Art Deco 
(set van 6 st.), vanaf €199.
robijns.nl/deejo

Een, twee, drie, vier,
messen van papier

GETATOEËERD   

Deze compacte barbecue met draagriem heeft een doorsnee van 
slechts 35 cm en weegt maar 5 kilo. Toch kun je er een heel gezel-
schap mee bedienen. Het kurkdeksel doet tevens dienst als onder-
zetter, want je wilt geen schroeiplek op je tuintafel. In wit en zwart.

Berghoff tafelbarbecue, €199 (adviesprijs). berghoffworldwide.com

Hoe kleiner,
hoe minder
last van rook

AAN TAFEL

Compact grillen
on-the-go 

HANDZAAM

Hout(skool)stook = schadelijke
rook! Zonder uitstoot schroeit
elektrische grill Alexia die heer-
lijke barbecuesmaak in je bief-
stuk, drumstick of courgette.
Een beetje valsspelen is het wel,
want met vijf instelbare hitte -
niveaus moet je wel erg je best
doen wil je iets laten aanbran-
den. Geschikt voor camping en
balkon. Het bovenstuk kan wor-
den losgekoppeld, daardoor is
Alexia ook te gebruiken op je
tuintafel.
Barbecook Alexia, €179 (advies-
prijs). barbecook.nl

Geen gloeiende
kooltjes, toch die
rokerige smaak

SCHONE LUCHT 

Dit locomotiefje verstookt pellets: tot staafjes 
geperst resthout. Duurzaam dus, en de uitstoot 
is marginaal. De gelijkmatig verdeelde hitte over
een groot grillvlak op twee niveaus zorgt voor de
beste rooksmaak. Met ingebouwde  barbecue-
assistent.

SmokeFire EX4 GBS houtgestookte pellet-
barbecue, €1199. weber.com

Het rooksignaal? Smaak
GELAAGD

Zul je altijd zien, net als de hamburgers gaar zijn:
spatel kwijt. Met deze lichtgewicht koffer vol 
belangrijke barbecuebenodigdheden (een vork,
een tang, een spatel, een mes, vier prikkers, acht
maiskolfhouders en een schoonmaakborstel, 
alle van rvs) grijp je nooit mis. 

Grillkoffer, €49,95 (adviesprijs). leopold-vienna.nl

Gereedschapskist voor
de ware grillmaster

ALLES OP ÉÉN PLEK

Deze designgrill draag je als een
handtas, ook qua formaat. Hij kan
overal mee naartoe, maar blijft 
net zo lief op het balkon. Multi-
opvouwbaar, waardoor hij stabiel
staat op elke ondergrond. Je roos-
tert op houtskool, maar: niet heel
erg veel. Hittebestendig en een-
voudig schoon te maken. 

UNA Portable table top barbecue,
div. kleuren, €99. una.com

Barbeknoeien 

Muziekje? Check! Gezellig lampje?
Check! Wijnkoeler? Check! De mul-
tifunctionele Kooduu Synergy is het
allemaal tegelijk. Stream je playlist
naar de bluetoothspeaker voor
prima geluid rondom; de ledlamp
geeft warm licht en de ijsemmer kun
je ook gebruiken als vaas (niet 
tegelijkertijd!). Oplaadbaar, diverse
formaten. 

Kooduu Synergy Stereo, vanaf €115. 
cadeau-cadeau.nl

Sfeermaker voor
binnen en buiten

PARTYTIME

Door Annet de Groot 


