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Hoe heerlijk om tijdens een picknick iets echt ijskouds te 
drinken. Zorg daarom dat er altijd wat drankjes in de vriezer  
liggen, dan ben je ieder moment klaar voor een buiteneet- 
feest. Fungeert als koelelement en in de loop van de dag  
heb je ijskoud drinkwater. Verder heb je voor een beetje  
picknick altijd de volgende dingen nodig:

  goed groot scherp mes
  broodmes
  snijplankje 
  (beugel)flesje olijfolie
  pepermolentje
  zout
  blikopener
  kurkentrekker
  Zwitsers zakmes
  picknickkleed
  keukenpapier
  vuilniszakken
  pleisters
  tekentang
  anti-insectenspray
  opgeladen telefoon
  bekers
  glazen
  bakjes
  bordjes
  bestek
  servetten

Als het weer meezit en er is 
tijd om erop uit te trekken,  
is het superfijn als je snel  
klaar bent voor een picknick. 
Vooruitzien is regeren!

T O O L S  
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V O O R R A A D K A S T E N  V U L L E N  

Ingelegde groenten, dips, sauzen: super-
handig om in de kast te hebben staan. En 
natuurlijk om mee te nemen als je gaat 
picknicken. Als je het zelf maakt, leg dan 
meteen een voorraad aan. Heb je meteen  
genoeg voor alle komende
buiteneetfeestjes!

Handig om op voorraad te hebben: 
  salsa verde
  rabarber
  geconfijte uien
  potten olijven
  kleine augurkjes
  dolma's 
  ingemaakte pepertjes
  pesto
  aïoli

Heel handig is het  
om een voorraad aan  
te leggen voor alle
buiteneetfeestjes die 
gaan komen.
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Het fijnste is om te koken als er geen tijdsdruk is. Muziekje 
op en bakken maar. En daarna relaxed de vriezer en koelkast 
vullen. Maak er een gewoonte van iedere keer dat je restjes 
stoofvlees en paddenstoelen overhoudt, je de restjes in te  
vriezen. Dan maak je supersnel lekkere pasteitjes zonder eerst 
uren te stoven.

Geen zin om te bakken? Kóóp gewoon je spullen. Echt niemand 
die je dat kwalijk neemt. Veel kwalijker is het om uitgeblust op 
een picknick te verschijnen. 

Een makkelijke variant van dit pasteitje maken? Gebruik 
bladerdeeg uit de vriezer, wat vulling erop (dat stoofvlees  
bijvoorbeeld), dichtvouwen en in de op 200 graden voor- 
verwarmde oven voor 20 minuten.

Een slimme meid is op een 
picknick voorbereid. Als je  
dingen in de vriezer en koel- 
kast hebt liggen, hoef je  
eigenlijk nooit te stressen. 

B A K K E N  
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