WELKOM IN DE WERELD DIE BK HEET...
BK is het verlengstuk in de dagelijkse keuken,
die verder gaat dan lekker en gemakkelijk koken.
In deze brochure willen we je meenemen in onze
wereld die BK heet. We willen je graag vertellen over
onze rijke historie en onze drive om producten te
ontwikkelen die iets toevoegen aan jouw keuken.
We bieden een breed assortiment aan op het gebied
van koken, bakken en braden.
En... het is geweldig om ook bestek te kunnen leveren.
Met ons hele team hebben we gewerkt aan een mooie
invulling van het merk BK, dat al sinds 1851 bestaat en
inmiddels verkrijgbaar is van Kampen tot aan China…

Marketingmanager BK Cookware

Gea Barth-

Vosmeer

Je bent
elke dag een
andere kok...

In het weekend wil je wel eens
uitpakken als topchef, maar na een
lange werkdag? Gezond en gemakkelijk koken is dan vaak de focus.
De dag bepaalt wat voor een kok
jij bent. En natuurlijk het seizoen.
In de zomer eten we doorgaans
anders dan in de winter.
HOE WIL JIJ KOKEN?
Bekijk het hele assortiment
op www.bk.nl
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Met de vraag ‘hoe wil jij koken?’ gaan we de
dialoog aan met onze gebruikers. Wij willen de
juiste pannen, keukenhulpen maar ook bestek
kunnen leveren. Laat ons via de service afdeling
of social media weten welke wensen er zijn op
het gebied van koken en tafelen. Het kan zomaar
leiden tot een productinnovatie. Sinds 1851 is
de drive van BK: producten ontwikkelen die een
toevoeging zijn aan de keuken.

Aan- en afvoer materialen via Hollandse IJssel

In 1851 maakte Hendrik Berk in
Kampen melkbussen, potten,
pannen en kookgerei in opdracht
van particulieren en bedrijven.
Veertig jaar later slaagde hij erin,
zijn plaatstaal geslagen pannen en
trommels van een laagje beschermende email te voorzien.
Hij legde daarmee het fundament
voor BK, het bedrijf dat nog steeds
met groot succes Nederland voorziet van pannen.

Van
naar
“hoe wil jij koken”

Directeurswoning op het complex

BLIJVENDE WAARDE
BK Q-LINAIR MASTER | 1999

BK GEWOLKT EMAILLE | 1930

Het succes van BK zie je als je een willekeurig
keukenkastje in een Nederlands huishouden
openmaakt. De producten gaan generaties mee.
BK maakt (bekroonde) pannenseries maar ook
koksmessen, snijplanken, keukengerei en bestek.
Inmiddels zijn onze producten verkrijgbaar van
Kampen tot aan China.

BK ALUMINIUM | 1931
BK FORTALIT | 1926

Directiekamer Berk Kampen
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BK loopt voorop met slimme toepassingen
en hoogwaardige techniek. Kwaliteit en
gebruiksgemak gaan hand in hand met design
en innovatie. Na veel onderzoek en grote
investeringen ging het bedrijf in 1963 over tot
de fabricage van roestvrij edelstalen pannen.
Iets wat in die tijd een ware omslag betekende
op kookgebied. Eén van BK’s klassiekers,
de BK Karaat, deed zijn intrede. Tot op de dag
van vandaag is het een populaire serie waar
vele pannenseries op gebaseerd zijn.

Berk Kampen pannenfabriek

PREDICAAT KONINKLIJK
Het Koninklijk predicaat kan in Nederland
worden toegekend aan grote ondernemingen
of verenigingen. Het predicaat is in 1807
geïntroduceerd door de eerste koning van
Nederland, Lodewijk Napoleon.
De koning kan een bedrijf, vereniging of
instelling het recht geven om het predicaat
Koninklijk te voeren. Om in aanmerking te komen,
moet een organisatie een zeer belangrijke
plaats innemen in het vakgebied, van landelijke
betekenis zijn en (in principe) tenminste
honderd jaar bestaan.

Het honderdjarige jubileum van BK in 1951 werd
bekroond met een Koninklijk predicaat uit de
handen van Koningin Juliana. In de jaren ’80 gaat BK
samen verder met Koninklijke van Kempen en Begeer,
bekend van de A-merken Gero en Keltum.
In 2008 slaan de bedrijven de handen ineen met
de Koninklijke Porceleyne Fles. Dit Koninklijke bedrijf
uit 1653 is een van de laatst overgebleven producenten
van het Delfts blauw sieraardewerk. Deze combinatie
is vandaag de dag nog steeds ijzersterk en levert
een gigantische hoeveelheid Hollandse ambachtskennis en innovatiekracht. Een mooi voorbeeld is
de Royal Dutch Oven.

BK COOKWARE
“Aangenaam”
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PRODUCTONTWIKKELING
De prijswinnende ontwerpster Nadia BartelsWijstma werkt sinds 1998 voor BK.
”Ik haal mijn inspiratie vooral uit onze eigen
keuken en het dagelijkse koken.
Bij het ontwerpen van producten speelt
functionaliteit, het gebruiksgemak en
veiligheid een grote rol. Uiteraard moet
het er ook mooi uitzien.”

SERVICE

Meeting
BK marketing

SAMENWERKEN
Achter de schermen werken vele mensen nauw samen om
We houden van koken, lekker eten en testen alle producten
Het team is alsmaar groeiende, ook in Duitsland en China.
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BK succesvol te laten zijn.
zelf voordat wij het lanceren.

“Hoewel we er alles aan doen om de BK
kwaliteit te waarborgen, kan zelfs een
BK-product soms een mankement vertonen”,
zeggen de dames van de Service afdeling.
Ze beantwoorden consumentenvragen
en zorgen ervoor dat onderdelen vervangen
worden. “We krijgen ook geregeld
complimenten via de e-mail, die sturen
we gelijk door aan de afdeling marketing
en productontwikkeling.”

LEKKER ETEN MET FAMILIE & VRIENDEN
Of je nu een hip etentje maakt voor vrienden
of een familiediner organiseert, voor een feestje
hoef je niet ver te zoeken. BK heeft alle
ingrediënten in huis voor een ongedwongen en
succesvol tuinfeestje of lunch voor familie.
Met oog voor detail en een goed gevoel voor
trends en voorkeuren ontwikkelen de designers
bij BK stijlvolle kook- en bakpannen, wokken
en ovenschalen die zo op tafel kunnen!

Als je
duurzaam
wilt koken,
draait het om
kwaliteit.
In een familie hebben oma, moeder en
dochter BK op het fornuis staan. Het succes
van de pannenseries zie je als je een willekeurig
keukenkastje in een Nederlands huishouden
openmaakt. De producten gaan generaties mee,
dus het komt nog steeds voor dat een roestvrij
edelstalen pan uit de jaren ‘60 serie Karaat naast
een innovatieve Wokarang staat. Families geven
elkaar pannen en keukenhulpen door, omdat
je als student of jonge zelfstandige ook een start
moet maken in je eigen keuken.
BK is een betrokken producent. Vriendschap
en familiebanden zijn belangrijke waarden,
net zoals aandacht voor de wereld om ons heen.
De duurzaamheid van producten is een
optelsom van hoge kwaliteit grondstoffen en
innovatieve productie. BK houdt de kwaliteit van
de producten nauwgezet in de gaten.
Bij de productie wordt erop gelet dat dit op een
verantwoordelijke en veilige wijze wordt gedaan.
BK is aangesloten bij BSCI, een organisatie die
als doel heeft wereldwijd de arbeidsomstandigheden in productieketen te verbeteren.
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HANDIG EN DUURZAAM
De Easy Basic bakplaat met duurzame
anti-aanbaklaag (vrij van PFOA) is handig voor
het bereiden van grote stukken vlees of veel
verschillende groenten. Het is een ideale plaat
voor op het fornuis of buiten op de BBQ.
Door de hoog opstaande grepen kan deze
bakplaat ook zo de oven in.

VEILIG AFGIETEN | SINDS 1910

Deze email kookpan met afgietdeksel was zijn tijd
ver vooruit. Door de deksel onder de rand te vergrendelen,
werd het mogelijk om overtollig kookvocht eenvoudig
en veilig af te gieten. Een slimme gedachte die jaren later
bekroond zou worden.
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Eind jaren negentig introduceert BK de roestvrij edelstalen
pannenserie Q-linair Master met handig afgietsysteem.
Het unieke design heeft vele functionaliteiten zoals
een maatverdeling, compacte stapelbaarheid en een grote
inhoud. Dit Nederlands ontwerp wist daarmee drie
internationale design awards in de wacht te slepen en
BK wereldwijd op de kaart te zetten.

BEKROOND AFGIETEN | SINDS 1999

Zo ben jij
de slimste in
de keuken!
Voor de ontwerpers van BK is
aandacht voor veiligheid en gemak
een tweede natuur geworden.
Iedereen weet dat de keuken een
gevaarlijke plek in het huis is,
zeker voor kinderen.
Voor koks die gemakkelijk en veilig
willen koken wordt een diversiteit
aan pannen ontwikkeld. Handige
afgietdeksels, hittebestendige handgrepen of een unieke vorm zorgt
dat slim en handig ook veilig wordt.

BK EASY INDUCTION

WOKARANG
De BK Wokarang heeft een uniek design voor optimaal
gebruiksgemak. Je draait je hand niet meer om voor een
heerlijk roerbakgerecht dankzij de komvormige rand:
bij één beweging met de bijpassende spatel vallen de
ingrediënten weer terug in de wok. Je hoeft de Wokarang
daarom niet op te tillen tijdens het wokken. Door de
constante warmtetoevoer bespaar je een hoop energie.
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Messen zijn solide en ergonomisch
doordacht zo zijn ze veilig in gebruik
en héél slim op te bergen!

Bekijk de demo van
de Wokarang

KIJK OP WWW.BK.NL
voor instructiefilmpjes over bijvoorbeeld
snijtechnieken of het gebruik van de Wokarang.

BK SKILLS

MESSEN ladeblok
Voor slimmigheid, innovatie en het herkenbare
Nederlandse design is de Red Dot Design Award
toegekend aan de messenserie Skills.
De non-slip greep volgt de vorm van de
Hollandse hand, voor een comfortabele en veilige
grip. Je kunt de messen veilig en schoon uit het
zicht opbergen in het Skills messen ladeblok,
dat voorkomt dat messen bot worden. Dit blok
past perfect in elke reguliere keukenlade.
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LOESJE HOUTKOOP
“De lekkerste
gehaktballen maak je
in een BK pan.”
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•
TIO
Ho
NA
lla
ER

“Samen koken, lachen, eten,
drinken, leren en genieten, dat is
mijn werk”, zegt Loesje Houtkoop,
sinds juli 2014 manager van het
Smulweb Kookcollege in Amersfoort.
Het is al jaren een vertrouwde plek
voor basiscursussen koken, fijne
verjaardagsfeesten, bedrijfsuitjes en
trouwerijen. “Ik ben in de horeca
groot geworden en heb er altijd mijn
werk in kunnen vinden.
Het is geweldig om nu culinair entertainment op verschillende niveaus
te kunnen bieden aan startende en
gevorderde hobbykoks.”
GOEDE SAMENWERKING
IS HET HALVE WERK
BK heeft al een aantal jaar een samenwerking
met de Nederlandse kooksite Smulweb. Op de
site staan instructievideo’s met BK pannen en
16

in de kookstudio wordt gebruik gemaakt van
de vele producten. Loesje zegt: “Bij het Smulweb Kookcollege in Amersfoort begeleid ik zelf
ook kookworkshops. In een onlangs prachtig
verbouwd college maken we met de cursisten
onder andere sushi, bonbons en Spaanse tapas.”
Zelf is ze dol op gehaktballen. “Ik hoorde laatst
dat de oude vertrouwde Hollandse gehaktballenpan een naam heeft: Fortalit. Een geweldige pan,
maar dat geldt ook voor de Conical Deluxe serie
die ik thuis ook gebruik. In de kookschool
hebben we veel van BK, de kwaliteit is gewoon
goed! Jaarlijks komen er zo’n tienduizend mensen
over de vloer, die onze pannen allemaal op hun
eigen manier gebruiken.
Ik hoor positieve geluiden over het werken met
de BK producten, want de gerechten komen er
mooi uit. Ik gebruik de koekenpannen ook vaak
in de oven tot 120oC. Daar word ik vrolijk van.
Er blijft echts niets aan de pan plakken en het
krast niet. De koekenpannen hebben een erg
sterke anti-aanbaklaag.”

Bekijk de demo van de
Fortalit pannen

BK FORTALIT
Het icoon van de
Hollandse keuken!
18

De BK Fortalit is een echte klassieker
op het gebied van bakken en braden.
Deze pan gaat van generatie op generatie.
De zwarte pan met blauwe binnenkant is een vaak geziene gast in vele
familiekeukens. Het geëmailleerd staal
van de BK Fortalit is oersterk, slijtvast
en gaat zeer lang mee. Bovendien
geleidt het de warmte goed en daarom is de pan energiezuinig en snel.
De gladde, geëmailleerde binnenkant
voldoet aan de hoogste hygiëne- en
voedingsnormen en wordt makkelijk
schoon. De pannen hebben vuurvaste
grepen waardoor ze geschik voor alle
warmtebronnen inclusief de oven.
DE LEKKERSTE GEHAKTBAL
Rundergehakt 500g. 2 eetlepels Ketjap Manis.
1 eetlepels grove mosterd. ½ eetlepel zout.
1 eetlepel mosterd. 1 theelepel cayennepeper.
2 eieren. 100 gram paneermeel. 1 pot vleesfond.
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ANN PETERS
“Eten van bij ons”
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”Efficiënt en culinair hoogstaand
koken lukt het beste met pannen die
passen bij je kookstijl en de eisen
die je stelt aan de producten”, zegt
Chefkok Ann Peeters - bekend van
het TV-programma ‘Mijn Restaurant’.
Ze kookte in restaurant Bigarreaux in
Sint Truiden met de 3-ply pannen
uit de Conical Deluxe serie.
De combinatie van functionele
complexiteit en formele eenvoud
geeft deze serie een uniek karakter
en professionele uitstraling.
Ann kreeg het koken letterlijk met de paplepel
ingegoten, want de ouders van Ann hadden
namelijk een restaurant. Vaak gaat de liefde voor
mooie producten en goede bereiding over van
generatie op generatie. Voor Ann was het dan
ook een logische stap om een opleiding aan de
hotelschool te gaan volgen. Omdat ze niet wilde
kiezen tussen de verschillende richtingen koos ze
zowel voor een koks- als een bakkersopleiding.
20

De Vlaamse chef houdt van de Frans-Belgische
keuken en dan met name de Haspengouwse
streekproducten. Maar ze is ook verzot op banket
en ijs. Ze opende in de zomer van 2014 een
ijssalon in de Kloosterstraat in Kortessem.
Haar nieuwe zaak heet ‘Bigaro’ en legt de nadruk
op verse producten.

BK IS INTERNATIONAAL
VERKRIJGBAAR
Ann gebruikt BK kookgerei voor de meest
uiteenlopende Bourgondische gerechten,
maar ook Hollandse stoofschotels. BK is een
merk voor álle gerechten uit de lage landen en
dus ook voor elke hobbykok in de Benelux en
daarbuiten. Daarom zet BK een stap verder
naar het culinaire en gastronomische zuiden.

TECHNOLOGY

BK CONICAL DELUXE
Efficiënt koken met
de juiste technologie.
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loos in de vaatwasser kan.

BAKKEN ALS EEN
PROFESSIONELE CHEF

PERFECTE W
A
R
MT
EV

TIJD ∞ 3-Ply TEC
OK
HN
O
K
O
LE

∞
GY
LO

RGIEZUINIG ∞
ENE
SN
EL

De BK Conical Deluxe serie is een complete
serie kook-, bak- en braadpannen waarin
topkwaliteit gecombineerd wordt met energiebesparing. De body van de pan heeft een luxe
hoogglans uitstraling en is geheel vervaardigd
uit 3-ply; een unieke constructie van twee lagen
roestvrij edelstaal met een laag aluminium
ertussen. 3-ply zorgt ervoor dat de pan snel
opwarmt en de warmte perfect verdeeld wordt
zonder hotspots. Dit zorgt ervoor dat je gerecht
in zijn geheel wordt gegaard. De kookpannen
zijn uitgerust met stootvaste glazen deksels;
hierdoor is het kookproces te volgen zonder
warmte te laten ontsnappen.
De 3-ply constructie is in de bovenrand geheel
afgesloten waardoor BK Conical Deluxe moeite-

Alle koekenpannen uit de BK Conical Deluxe
serie zijn semi professioneel. Het is een ideale
pan voor het bakken van biefstuk. Door de slimme
reliëfbodem wordt het vet in de pan goed
verdeeld. De pan kan zeer heet worden en dat is
handig als je ingrediënten bakt die vocht loslaten,
zoals paddenstoelen of gesneden groenten.
Omdat de Conical Deluxe koekenpan op hoge
temperatuur blijft kun je blijven bakken en wordt
je gerecht niet gaat sudderen.

Bekijk de demo van
Conical DeLuxe
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JIN LIANG
“De innovaties van
BK maakt de Chinese
consument blij”
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Jin Liang, bekend als Chef King, werkt
met BK producten. In zijn zoektocht
naar kwalitatief hoogwaardige
producten trok BK de aandacht van
Chef King vanwege de vooruitstrevendheid op het gebied van
innovatie en design. Chef King is
met name erg enthousiast over de
in china bekroonde BK Wokarang,
waarmee BK het al eeuwenoude
wokken (een Chinese uitvinding)
een vernieuwd elan heeft gegeven.
De Chinese Cuisine Master King heeft een lange
carrière in de gastronomie en is vele malen
onderscheiden. Hij is een bekende chef, gastdocent en lector in China en ver daarbuiten.
Chef King is de Chinese Top Chef van het
Noorse, maar ook het Canadese Visgenootschap. Tijdens zijn vele optredens in Chinese
televisieshows laat hij zijn landgenoten zien dat
perfect wokken neerkomt op de juiste balans
van de hitte in de pan en de tijd. Ying en Yang.
Verse ingrediënten zijn vanzelfsprekend!
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BK werkt samen met Chef King, het gezicht
van BK in China. Zijn ambitie is om alle Chinezen
weer plezier in het koken te geven.

WOKKEN IS WERELDS
Chef King snapt wel waarom het wokken ook
in Europa zo populair is geworden: “Het is snel,
gemakkelijk en gezond. Maar pas op met de olie.
In een gloeiend hete wokpan gebruik je
het beste lichte olie met een hoog walmpunt
zoals arachideolie of rijstolie. Maïsolie en zonnebloemolie kunnen ook, olijfolie beslist niet.”

Stoom inzet

BK CHINESE WOK
Makkelijk en Gezond.
Bekijk voor meer wokinspiratie
ons filmpje.

Rooster BK Chinese wok

Ook in China stelde BK de vraag “hoe wil jij koken”. Het resultaat hiervan is
de BK Chinese wok. Deze innovative wok valt op door de slimme vormgeving,
formaat en functionaliteit. Met de BK Chinese wok kun je naast wokken,
ook stomen en frituren. De moderne ’Stay cool’ greep met unieke stoomfunctie
maakt de pan een echte BK pan. De reliëfbodem aan de binnenkant zorgt ervoor
dat olie of vet goed verdeeld wordt. Het verminderd het contactoppervlak
met de ingrediënten en voorkomt aanbakken. Met de stomerinzet en het rooster
kun je alle kanten op in de Chinese keuken.
‘Stay cool’ greep met doseringsring

3-PLY TECHNOLOGIE

RELIËFBODEM

STOMERINZET EN ROOSTER

UNIEKE STOOMFUNCTIE

Het materiaal (twee lagen roestvrij edelstaal met
daartussen een laag aluminium) zorgt voor een
perfecte warmtegeleiding waardoor het gerecht
gelijkmatiger heet wordt en minder snel aanbakt.

Het reliëf zorgt voor een perfecte vetverdeling en
daarmee voor een perfect bakresultaat.
Het snel en op hoge temperatuur aanbraden van
bijvoorbeeld een stuk vlees gaat perfect in deze wok.

Voor de Chinese wok zijn een stomerinzet
en een rooster los verkrijgbaar.
Voor het gezond stomen van een eenpansgerecht of een stuk vlees of vis.

Met de doseringsring aan de ergonomische
‘stay cool’ greep kun je de hoeveelheid stoom
in de Chinese wok zelf reguleren. Door de ring
open en dicht te draaien kun je kiezen om te
stomen of te sudderen.
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IN DE GREEP
van het koken!
CONICAL+ GLAS

DE WIJZE RAAD VAN CONSUMENTEN
Uit het hele land vertellen mensen wat
ze vinden van de producten van BK.
Ervaringen worden gedeeld via internet
en komen binnen via e-mail.
Op de vraag: “Hoe wil jij koken?” krijgen
we steeds meer input. Om vervolgens
een passend antwoord te presenteren
met de betrouwbare BK kwaliteit.

In 2012 is de serie uitgerust met
een glasdeksel om het kookproces
te volgen met de deksel op de pan.
Dit werkt energiebesparend.

CONICAL COOL

POPULAIR EN VEELZIJDIG
Sinds 2003 zijn er honderdduizenden
pannen van de populaire serie Conical
verkocht. Door zijn eenvoud is deze
serie een topper in het BK assortiment.
De verschillende varianten in deze
serie zijn een mooi voorbeeld van
ons luisterend oor. Suggesties ter
verbetering of verfraaiing worden
door de ontwerpers meegenomen
in nieuwe ontwerpen of aanpassingen van een bestaand product.
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Door reacties van gebruikers werd
in 2010, de populaire serie uitgerust
met kunststof ‘stay cool’ grepen.

CONICAL DELUXE
De luxe hoogglans 3-ply variant,
geïntroduceerd in 2009. Het materiaal
zorgt voor een snellere verhitting, wat
energiebesparend werkt.

Bekijk het hele assortiment
op www.bk.nl

NON STICK...
Makkelijk bakken met
de juiste technologie.

temperaturen

Maakt heel

makkelijk
schoon

“Welke pan moet ik gebruiken om te bakken?”
Het juiste antwoord op die vraag is dat je gerecht
bepaalt welke pan de juiste is. Moet je gerecht
knapperig en krokant zijn, gebruik dan een pan die
geschikt is voor hoge temperaturen.
Maar eiwitrijke en delicate producten vragen juist om
bereiding op lage temperaturen. BK biedt een breed
assortiment bakpannen met anti-aanbaklaag aan.
Zo heb je voor elk gerecht de juiste technologie in handen.
“Teflon” is een merknaam die in de volksmond de anti-aanbaklaag die in veel
koekenpannen wordt gebruikt. De juiste benaming is PTFE (polytetrafluoroethylene).

30

CERAMIC

Zeer geschikt voor
bakken op lagere

NON STICK TECHNOLOGY

Bakken

zonder vetten

Geschikt voor
zeer hoge

temperaturen

Zeer

krasbestendig

PTFE

NON STICK
TECHNOLOGY

Knapperig

bakresultaat

Bakken met

boter en olie

Culinair
pronkstuk
Alle kennis en vaardigheden van drie
100% Nederlandse bedrijven met een
Koninklijke historie komen samen in
dit opvallende pronkstuk. De unieke
samenwerking met de Koninklijke
Porceleyne Fles (sinds 1653) en
Koninklijke Lovink Industries (sinds 1911),
waarin we onze rijke ervaringen
en kennis konden delen, heeft geleid
tot de ontwikkeling van een zeer
hoogwaardige gietijzeren pan:
de Royal Dutch Oven.

LUST VOOR HET OOG
Het patroon op de keramische deksel is
ontworpen door één van de meesterschilders
van de Koninklijke Porceleyne Fles en voorzien
van een prachtige Delfts blauwe pauw, het symbool voor geluk en schoonheid. De pan wordt
bekroond met een sierlijke edelstalen knop.
Functionaliteit is uiteraard een belangrijk onderdeel van een goed ontwerp. Deze oer-Hollandse
braadpan heeft een ideaal formaat en is gemaakt
van gietijzer. Het geleidt de warmte goed en
houdt die ook perfect vast. Geen enkele andere
pan geeft jouw gerecht die uitstekende smaak.
Het is puur genieten met de Royal Dutch Oven;
een sieraad op het fornuis en op tafel.
32

SAMEN GENIETEN
Op de dikke gietijzeren bodem van de pan staat
de volgende Chinese spreuk; Overal ter
wereld houden mensen van lekker eten en
drinken; laten we hier met
elkaar van genieten!

BK ROYAL DUTCH OVEN
Een uniek recept van
van twee culturen.
Het unieke BK ontwerp van deze pan
is afgeleid van de ‘Yuanbao’, een oud
Chinees betaalmiddel. Nu is het een
geluksmunt dat staat voor welvaart
en voorspoed. De Delfts blauwe
deksel voegt het Nederlandse
gevoel toe aan deze exclusieve
braadpan.

ROYAL & PRAKTISCH
SPECIALE DRUPPELDEKSEL
De mooie, Delfts blauwe deksel heeft aan
de binnenkant een druppelreliëf, zodat kookdampen gelijkmatig terugvallen op het gerecht.
Daardoor droogt het eten niet uit.
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De Royal Dutch Oven is gemaakt van zeer
hoogwaardig, zuiver, oersterk en slijtvast gietijzer, waar BK een levenslange garantie op geeft.
Het speciaal ontwikkelde email maakt de
braadpan ook geschikt voor de vaatwasser,
maakt makkelijk schoon en neemt geen vuil,
geur of vet aan.

Bekijk het productieproces van
de Royal Dutch Oven.

Elk ingrediënt
telt tot in de
laatste details.

Bekijk het bestekassortiment
op www.bk.nl

De aandacht die je besteedt aan
koken en tafelen met de juiste
ingrediënten stopt niet in de keuken.
Ook bij het uitserveren van je
gerechten wil je de juiste producten
gebruiken. Zo maak je van het
dagelijks tafelen een culinaire ervaring.
VAN AMSTEL TOT WAAL
INSPELEN OP VERSCHILLENDE
HUISHOUDENS
Als er feest is, maar óók op een doordeweekse
dag, is het fijn voor de zintuigen dat de tafel er
aantrekkelijk uitziet. Het is leuk om de tafel te
dekken met mooi bestek. De opsomming van
aandacht voor ingrediënten, het koken, de
presentatie van gerechten en de tafelaankleding
maakt dat de sfeer perfect wordt. Eten is
immers een totaalbeleving van goede smaken in
een uitnodigende ambiance. De puur Hollandse
bestekontwerpen van BK geven een gevoel van
luxe. Aan de hand van je budget en behoefte kun
je jouw bestek samenstellen, uitbreiden en je
tafel aankleden tot in de laatste details.
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BK heeft haar bestek vernoemd naar de
Nederlandse rivieren, die verbinden en verdelen,
die beschermen en bezienswaardig zijn.
Rivieren die Nederland het waterland maken
waar we bekend om staan. Dit is ook terug te
vinden in de presentaties in de winkels.
De bestekdelen zijn uitgerust met een BK wimpel,
die de golven op de rivier symboliseert.

OMDAT SMAKEN VERSCHILLEN
Je hebt ‘gewoon’ bestek voor doordeweeks en
een mooie cassette voor het weekend of een
feestje. Iedere dag genieten van een mooi gedekte tafel is voor iedereen bereikbaar. BK heeft
voor iedere gelegenheid modern en klassiek
bestek in hoogwaardig 18/10 edelstaal.

Met Nijntje
in de keuken

Maak je pannen veilig
met Mr. Gripper®
SLIM AFGIETEN MET BK
Mr. Gripper® maakt het mogelijk om met elke
pan veilig af te gieten. Is extra veilig vanwege
het hittebestendige neopreen materiaal.
De onderkant van Mr. Gripper® is voorzien van
een antisliptextuur. Zo heb je niet alleen tijdens
het afgieten of verplaatsen een goede en veilige
grip op de pan, ook wanneer de pannenlap als
onderzetter gebruikt wordt, staan de pannen
hierdoor veilig op tafel of op het aanrecht.

BK EASY NIJNTJE
Feest voor jong en oud! De lekkerste pannenkoeken bak je in de Nijntje koekenpan. De print
middenin de pan is zo uniek, deze vervaagt niet.
Met het siliconen vormpje kun je eieren
bakken met oren, heb je moeilijke eters, deze
gaan er wel in. De pan is te gebruiken op gas
en voor elektrisch koken.

Onmisbare
ovenschaal
BK FORTALIT
In de BK Fortalit ovenschaal maak je lasagne
of tiramisu. De schalen zijn in verschillende
maten verkrijgbaar, zo kun je kleine- en grote
porties maken. De gladde, geëmailleerde,
zwarte binnenkant voldoet aan de hoogste
hygiëne- en voedingsnormen, wordt makkelijk
schoon en neemt geen vuil, geur of vet aan.
De ovenschaal kan zowel in de oven als op elke
warmtebron (inclusief inductie) gebruikt worden.
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One size fits all!
MULTIFUNCTIONELE
ANTI-SPATDEKSEL
Wat deze multifunctionele anti-spatdeksel
zo bijzonder maakt is de ontluchtingsknop.
Met deze ontluchtingsknop maak je van je
normale koekenpan een sudder-, bak-, en
stoofpan. Door het glas in de deksel kun je het
kookproces volgen, zonder de deksel op te
tillen. Met de multifunctionele anti-spatdeksel
werk je veilig en schoon. Hij is verkrijgbaar in
twee maten en geschikt voor pannen met een
diameter van 16 t/m 24 cm en 22 t/m 30 cm.
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HOE WIL JIJ KOKEN? BK helpt je op www.bk.nl en social media.
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ZEKER VAN BK
SERVICE
De service afdeling van BK beantwoordt webshop vragen en
geeft uitleg over materialen. Het is altijd mogelijk om telefonisch contact op te nemen. De meeste vragen, handleidingen
en brochures zijn terug te vinden op de website www.bk.nl.
Kijk hier ook voor het herroepingsformulier, informatie over
de klachtenprocedure en het nabestellen van onderdelen.
Op de website staat productinformatie, zijn instructiefilmpjes
te vinden en diverse recepten.

GARANTIE
BK producten worden vervaardigd met de grootste zorg en
ondergaan een nauwgezette inspectie. De garantie geldt
voor fabricagefouten en defecten in materialen.
We onderscheiden verschillende garantieperioden variërend
van 2 jaar tot levenslang, welke worden aangegeven in de
bij geleverde garantiekaarten.
De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik,
gebrek aan onderhoud of normale slijtage. Kunststof onderdelen kunnen worden besteld op www.bk.nl (afhankelijk
van beschikbaarheid). De genoemde garantie geldt alleen
voor dit artikel. De garantieperiode wordt van kracht
vanaf de datum van aankoop en is alleen geldig op vertoon
van uw aankoopbewijs.

BK Cookware bv
Part of the
Royal Delft Group

BK Cookware is onderdeel van de Royal Delft
groep. Het bedrijf is in 2008 gestart na een
samenvoeging van meerdere bedrijven
onder deze groep. Met het ontstaan van
BK Cookware is een zelfstandige organisatie
in het leven geroepen die zich volledig richt
op het exploiteren van twee gewaardeerde en
vertrouwde merken van Nederlandse bodem
op het gebieden van koken en tafelen:
BK en GERO.
BK Cookware heeft een eigen productontwikkelingsafdeling, om de identiteit van haar
merken te waarborgen alsmede perfect op
de eisen van de gebruiker in te spelen.
Het hoofdkantoor van BK Cookware is gevestigd in Delft (Nederland) en in Shanghai (China)
staat het verkoopkantoor voor de Aziatische
markt. Het magzazijn bevindt zich in
Waddinxveen.
BK Cookware bv, Rotterdamseweg 196, 2628 AR Delft.
www.bkcookware.com
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