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Vijf nieuwe en/of onontgonnen foodmagazines om van te smullen.
   DOOR BARBARA SERULUS, FOTO SENNE VAN DER VEN 

SMAKELIJK LEZEN

1 
GROENTESCHOON
Chickpea Magazine puilt uit van de 
veganistische recepten. Abondante 
groentetaferelen sieren de cover, 
binnenin domineren grote foto’s en 
kunstige handgeschreven letters. 
Elk nummer is volledig doordron-
gen van het seizoen. Zo stond het 
winternummer bol van verwarmen-
de dranken als salted caramel hot 
apple cider, ginger latte of pumpkin 
spice hot chocolate. Natuurlijk zonder 
ook maar één druppel melk. Verder 
vind je in dit magazine hacks om je 
woonkamer om te vormen tot kof-
fiebar en de do’s-and-don’ts 
van het betere weekmenu. 
Voor diepgravende interviews of 
verhalen hoef je dit magazine niet te 
kopen. Wel om elk seizoen inspiratie 
op te doen om plantaardig te koken. 
Met inspirerende quotes en odes aan 
huiselijke vlijt profileert Chickpea 
zich als het lijfblad voor de moderne 
(veganistische) huisvrouw- of man. 
En verrassend genoeg komen ze er 
nog mee weg ook. 

https://chickpeamagazine.com/

 
2 
CULINAIRE SCHATTEN  
UIT HET MIDDEN-OOSTEN
Het hoofdkwartier van The Carton 
bevindt zich in Beiroet, de hoofdstad 
van Libanon. Van daaruit brengt 
het kleine en fijne blad verhalen over 
eten uit het Midden-Oosten. Zo is 
het laatste nummer volledig gewijd 
aan tahin, de bittere, nootachtige 
pasta gemaakt van sesamzaad – een 
onmisbaar bestanddeel van hum-
mus. Familieverhalen, liefdeshisto-
ries en jeugdherinneringen worden 

in dit nummer allemaal aan elkaar 
gelinkt door het nederige sesam-
zaadje. 
The Carton is een verfrissend maga-
zine dat je onderdompelt in een 
andere culinaire geschiedenis en cul-
tuur en je zo verder doet kijken dan je 
eigen bord. 

3 
STAD PER STAD 
Drift zoomt in op de koffiecultuur 
van telkens een andere grootstad. 
Het vertelt niet enkel de verhalen 
van barista’s en specialty coffee 
bars, maar ook van de mensen die 
er koffiedrinken om hun dag door 
te komen. Het aankomende num-
mer duikt onder in Melbourne, de 
thuisstad van de flat white én de 
stad met het hoogste aantal kof-
fiebars per inwoner. Daarvoor was 
Drift in Stockholm om verslag uit te 
brengen van de geschiedenis van de 
fika, de Zweedse koffiepauze waar-
aan niet te tornen valt, en te proe-
ven van kardemombullar, de zoete, 
kruidige broodjes. Maar ook om te 
onderzoeken hoe nieuwkomers uit 
Syrië in Zweden hun plaats zoeken 
en waarover zij praten tijdens hun 
koffiepauze. 
Dit mooie blad is een kleinood voor 
koffiegeeks, maar ook een ideale reis-
gids voor wie steden graag verkent 
aan de hand van kopjes koffie. 

4 
BEYOND DE BONEN
Dat de Britse keuken meer behelst 
dan een bord bonen in tomatensaus 
is intussen wel bewezen door de 
springlevende gastronomische scene 
in de UK. Het kersverse magazine 

At the Table brengt een eerbetoon 
aan die Britse eetcultuur met trips 
naar de kust voor vissersverhalen 
en langs topkeukens en streetfood-
stalletjes in Londen. Maar ook met 
verhalen uit victoriaanse tijden van 
plattelandsmeisjes die op straat bus-
sels waterkers verkopen aan rijke 
stedelingen of de psychologie achter 
een restaurantmenu.
Het magazine komt maar één keer 
per jaar uit en dat geeft auteurs, 
fotografen en chefs de tijd om hun 
bijdrage uit te puren en hun persoon-
lijke stem te vinden. Dat geeft een 
magazine dat vraagt om traag gele-
zen te worden – verhaal per verhaal, 
zonder haast want het volgende num-
mer valt pas over twaalf maanden 
nog eens in de bus. 

5 
FIJN DRINKEN
Naast de vele magazines over fine 
dining is er nu ook eentje over fine 
drinking. Het blad Fine laat wijn 
en bier links liggen, tenzij ze in een 
cocktailglas terechtkomen, en mikt 
op sterkedrank. Een trip naar de 
Caraïben om de oorsprong van de 
rum onder de loep te nemen, een 
duik in de cocktailbarscene van 
Athene of een discussie over de 
perfecte verhoudingen van een Dry 
Martini: zoek niet verder. De bijdra-
gen zijn van de hand van Europese 
journalisten, een welkome verpozing 
tussen de vaak Amerikaanse geori-
enteerde bladen. 
Wie houdt van sterkedrank, blitse 
blends en als eerste de cocktailtrends 
wil ontdekken, moet dit blad te pak-
ken krijgen. 
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