De nr 1 foodmagazine
Bij delicious. magazine draait alles om koken en eten. Met
verrassende, maakbare recepten, verhalen over mensen
met een passie voor eten en top notch fotografie. Culinaire
adressen die je niet mag missen, keukenspullen waar je
hebberig van wordt, recepten waar je trek van krijgt en nog
veel meer info waar het hart van een foodie sneller van gaat
kloppen. delicious. gaat mee met de seizoenen, is nooit
ingewikkeld en biedt je alles wat je nodig hebt om van het
koken te genieten en anderen te verassen met lekker eten.
Alles is zo inspirerend dat je direct zin krijgt om te gaan
bakken en braden, snijden en hakken, en naar hartenlust te
gaan koken. Een ijzersterk foodmerk en een all round
contentformule, die zich richt op mensen die houden van
koken en eten en daar graag mee bezig zijn. Met trots
draagt delicious. als grootste (betaalde) magazine voor deze
doelgroep het predikaat: the nr 1 foodmagazine.
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Food is the hero!

Be a Better cook!

Food as a lifestyle

Onze recepten zijn inspirerend, veelzijdig en altijd
haalbaar voor thuiskoks. Van snel op tafel tot
uitgebreid koken in het weekend. Naast vaste
gezichten als Yvette van Boven en Janneke Philippi
brengen we lokale helden als Samuel Levie of Joris
Bijdendijk. We brengen internationale grootheden als
Ottolenghi en Jamie Oliver èn ontdekken de parels,
de minder bekende koks die mooie, originele dingen
maken. Wij zijn ‘flexitarisch’ dus brengen vlees, vis èn
vega(n), het liefst zo dat er maximale keuzevrijheid is.

Goed koken is ook kennis: van producten,
technieken en bereidingswijzen. Waar en wanneer
koop je de juiste ingrediënten en kookspullen? Bij
de recepten zelf geven we die info en in de rubriek
‘Be a better cook’ vind je zowel in blad als online
artikelen en tutorials met tips, tricks & tools om een
betere kok te worden. Ook biedt delicious.academy
een range aan online masterclasses: van niche
thema’s als fermenteren en vegan bakken tot
Rutger Bakt koekjes of soezen.

Recepten en praktische informatie zijn de
grootste behoeften van de delicious. lezer. Maar
een beetje foodie is ook een levensgenieter die
food ‘as a lifestyle’ heeft. Ook die
informatiehonger wordt gestild door delicious.
Wij houden je op de hoogte van alles wat leeft in
de foodwereld: culinaire nieuwtjes, foodtrends,
nieuwe producten, drankjes, culinaire adressen,
kookboeken, podcasts, personalities, influencers,
etc.. Als je delicious. volgt, ben je altijd up to date.

FACTS & FIGURES
delicious.lezers
delicious. lezers hebben een passie voor lekker eten. Ze koken graag zelf voor vrienden en familie en
gaan regelmatig uit eten. De lezers zijn geïnteresseerd in bijzondere recepten en willen ook weten wat
de nieuwste gadgets zijn, wat er gebeurt op het gebied van keukens/keukenapparatuur en welke
restaurants hun bezoek waard zijn. Hij/zij is een grootgebruiker van media, zowel print als online.
Man / vrouw 37% / 64%
Leeftijd 25+ jaar 85%
Inkomen 63% Modaal en hoger

delicious.magazine
Frequentie: 12 x per jaar + 3 specials
Printbereik: 400.900 (NPM 2020-IV)

deliciousmagazine.nl
508.244 paginaweergaven per maand
Google Analytics 2020 Q2 t/m 2021 Q1

delicious.nieuwsbrief
73.000 nieuwsbriefabonnees, CTO: 22%, CTR: 9%, Open Rate 41%
Frequentie: 2x per week op dinsdag en donderdag

delicious.facebook
69.700+ fans – gemiddeld bereik: 800.000 p/w

delicious.twitter
17.500+ volgers

delicious.instagram
49.700+ volgers

GESPOT

delicious. GESPOT. pagina’s zijn geschikt voor uw kortlopende consumentenacties en/of productintroducties.
Onze shoppingpagina is een opgemaakte advertentiepagina in redactionele stijl in de look & feel van delicious.
De delicious. lezer ervaart dit product als ‘tips’ van de redactie.

SAMEN MET…
delicious. SAMEN MET HÜTTENKÄSE

lekker, luxe & lichter
Bak eens tar telettes als elegant desser t of extr aatje bij de thee
of koffie. Je vult ze met hüttenkäse, ei, amandelen, suiker, vanille
en fr uit. En geniet, want lekker kan best wat lichter !
t ar t elet t es m et hüt t enk äse
& per zik
gebak (8 personen)
200 g bloem / 100 g koude boterblokjes /
½ tl pimentpoeder / 2 eieren + 2 extra
eierdooier s / 300 g hüttenkäse / 35 g boter
(gesmolten) / 75 g gemalen amandelen /
60 g ﬁjne kristalsuiker / ½ tl citroenrasp /
1 zakje vanillesuiker / 4 verse perziken
of 1 groot blik / 3 el geroosterd amandelschaafsel / ook nodig: 8 ingevette taartvormpjes van 8-9 cm Ø met losse bodems

Meng de bloem, boterblokjes, pimentpoeder
en een snuf zout in een kom met je vingertoppen tot een kruimelig mengsel. Voeg
1 eierdooier en 1-2 el ijskoud water toe en
vorm het snel tot een soepel deeg. Vorm
een platte schijf en leg 30 min. in plasticfolie onderin de koelkast. Vorm 8 platte
bolletjes van het deeg en rol op een dun met
bloem bestoven werkvlak uit tot rondjes van
14 cm Ø. Leg de deegrondjes in de ingevette
taartvormpjes. Druk de r anden mooi, maar
niet te hard in de ribbels. Snijd de r and evt.
bij. Zet de vormpjes 1 uur in de koelkast of
15 min. in de vriezer.
Verwarm de oven voor op 200°C en zet

een bakplaat in het midden van de oven.
Klop de hüttenkäse met de 2 eieren,
1 eierdooier, de gesmolten boter, gemalen
amandelen, ﬁjne kristalsuiker, citroenrasp
en vanillesuiker kort door elkaar, het hoeft
niet heel glad te zijn.
Vul het deeg met het hütt enkäsemengsel,
ongeveer een opscheplepel per vormpje.
Verdeel de in parten gesneden perziken erover
en bestrooi met 3 el amandelschaafsel. Zet
de tartelettes op de bakplaat en bak ze in
30-35 min. gaar en goudbruin. Laat op een
rooster afkoelen en neem ze uit de vormpjes.
Bereiden ± 30 min. / koelen ± 45 min. /
oven ± 35 min.

Hüttenkäse
is zowel in
zoete als hartige
gerechten lekker
en neutraal van
smaak. Het past
perfect in de
voeding van nu;
het is eiwitrijk,
licht en bevat
maar 3,9% vet.

RECEPT TRUDELIES SCHOUTEN FOTOGRAFIE SASKIA VAN OSNABRUGGE STYLING JAN WILLEM VAN RIEL BEREIDING JACQUELINE PIETROWSKI

delicious. samen met… is een unieke en structurele branded content
verankering in delicious., die door de lezers wordt gewaardeerd en een bijdrage
levert aan de marketing- en communicatiedoelstellingen van de adverteerder.

Branded content is een gewaardeerd communicatie-instrument binnen
delicious. Branded content kan een aanvulling zijn op bestaande
communicatievormen. Boodschapoverdracht, merkoverweging en
attitudeverandering zijn doelen die efficiënt vervuld kunnen worden door
branded content. Het is essentieel om een bepaalde mate van
merkbekendheid te verkrijgen.

CASE: SAMEN MET MIELE

magazine

website/social media

nieuwsbrief
De afwasautomaat van Miele is een multifunctioneel product. De uitdaging voor delicious. was om ervoor te zorgen dat de
consument wordt geïnformeerd over en geïnspireerd door de vele mogelijkheden van de afwasautomaat. Uitwerking: door
de redactie opgemaakte advertorials, doorgezet op deliciousmagazine.nl en in verschillende nieuwsbrieven.

CASE: SAMEN MET DELMONTE

boekje

website/social media

Delmonte is een product dat iedereen kent en in elk huishouden voor hetzelfde wordt gebruikt, namelijk voor het dessert. Om te laten zien dat er
veel meer mogelijk is met de producten van Delmonte, werd delicious. gevraagd ermee aan de slag te gaan. Doelstelling is om veelzijdigheid van
Delmonte en de verschillende Delmonte-momenten te belichten. Uitwerking: een receptenboekje van 24 pagina’s met lekkere recepten, zoals
gevulde ciabatta met pancetta en perzik-gorgonzolapizza. Ook is er aandacht voor fruitweetjes en de oorsprong van Delmonte. Het boekje is
gemaakt door de redactie en werd verspreid via delicious., de winkelvloer en deliciousmagazine.nl

CASE: SAMEN MET TANTE FANNY

magazine

website/social media

Bladerdeeg van Tante Fanny is een product waarmee je eindeloos kunt variëren. Daarnaast is bladerdeeg een product dat iedere consument in zijn
diepvries heeft liggen. De uitdaging voor delicious. was om ervoor te zorgen dat de consument tijdens de wekelijkse boodschappen voor Tante
Fanny kiest. Uitwerking: door de redactie opgemaakte advertorials, doorgezet op deliciousmagazine.nl en in de nieuwsbrief. Daarnaast wordt, door
een aangepaste omschrijving van het ingrediënt ‘koelvers bladerdeeg’ in de recepten, Tante Fanny opgenomen.
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Editie

EERSTE
LEESDAG

SLUITINGSDATUM
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editie 1 – 2021

29-12-2020

07-12-2020

editie 2 – 2021

22-01-2021

31-12-2020

editie 3 – 2021
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29-01-2021
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EXTRA DIK: 132 PAGINA’S

editie 12 – 2021

19-11-2021

27-10-2021

EXTRA DIK: 148 PAGINA’S

editie 1 – 2022

29-12-2021

08-12-2021

29-12-2021

08-12-2021

Special 1 – 2021

Special 2 – 2021

Special 3 – 2021

EXTRA DIK: 132 PAGINA’S

TARIEVEN & FORMATEN 2021
Basistarief
in euro’s excl. BTW
1/1 pagina

€ 9.080,-

Formaat index
1/2 pagina
2/1 pagina

63
187

Positie index
110
110
110
120
120
130
280

*exclusief productiekosten –
op aanvraag

Digitaal
Product

Tarief

Zetspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1

NBA - Nieuwsbrief
BI – Branded Item
FBB – Facebook Bericht
Instagram Story
BI + FBB
BI + NBA
BI + NBA + FBB
Native-in-Article (Cost p. Quality View – QV)

€ 3.000
€ 2.750
€ 750
€ 500
€ 3.000
€ 5.000
€ 5.500
€ 1,25

Productiekosten*1
Nieuwsbrief Advertorial
Facebook bericht
Instagram Story
Branded item op website

€
€
€
€

Banners
Billboard
Halfpage
Rectangle
Leaderboard
Large Leaderboard
Wide Skyscraper

€ 36 cpm
€ 36 cpm
€ 25 cpm
€ 15 cpm
€ 36 cpm
€ 18 cpm

Bladspiegel
1/2 staand
1/2 liggend
1/1
2/1
+ 3 mm overvul

85 x 227
174 x 113
174 x 227

103 x 276
210 x 136
210 x 276
210 x 276 – 210 x 276

Technische informatie
Zetspiegel: 174 x 227 mm (b x h)
Bladspiegel: 210 x 276 mm (b x h)

Advertentiemateriaal:
digitale bestanden in
bestandsformaat CertifiedPDF

(970*250)
(300*600)
(300*250)
(728*90)
(970*90/70)
(160*600)

Mobile banners
Banner
(320*100)
Interscroller
(320*480)

175
225
225
550

€ 15 cpm
€ 36 cpm

* 1 op basis van 2 correctieronden (geen korting van toepassing)

Voorkeurspositie
Spread in het hart
1e pagina rechts
Cover 2 of 3
Openingsspread
Cover 4
Uitklapcover*

Formaten en afmeting in mm
Formaat
breedte x hoogte
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085-0605003 | info@valuezipper.nl | valuezipper.nl

