DE NIEUWE TUIN

Tuinkeuken
Buiten eten is een aparte ervaring: heerlijk weer, aangenaam
gezelschap en lekker eten. Om hier optimaal van te genieten
zijn er nu ‘tuinkeukens’ of ‘buitenkeukens’ op de markt, een
tendens die overgewaaid komt uit Amerika. Gedaan met het
heen en weer lopen voor borden, messen en schalen!

Buitenkeukens DPS
De Yin Yang buitenkeuken van DPS is geïnspireerd op de
oudste Chinese filosofie die al eeuwenlang symbool staat
voor de harmonie in vormen. De betonnen keuken – verkrijgbaar in zwart of grijs – is voorzien van water, stroom,
sfeerverlichting en een ingebouwde barbecue naar keuze.
Dit vernieuwende concept voorziet zitplaatsen voor zes
personen.

De traditionele barbecue is alom gekend, maar werkt omslachtig; je komt vaak werkruimte tekort. Heel wat praktischer
is wanneer we de barbecue aanvullen met een grill, werktafel, bergruimte, kraan of bakplaat. Je kunt hier ver in gaan, tot
een koelkast of cocktailbar toe. Deze buitenkeukens kunnen
op wielen staan, zodat je ze probleemloos van plaats verandert.
Wie vaak buiten kookt en de nodige ruimte heeft, kan kiezen
voor een vaste constructie. Als je bereid bent om veel geld uit
te geven, krijg je een volledig ingerichte tuinkeuken die qua
gebruiksgemak niet onderdoet voor de keuken in je woning.
Een houten overkapping kan bijkomend comfort bieden. Buitenkeukens kunnen stevig verschillen in prijs. Dit komt enerzijds
door de kwaliteit van de gebruikte materialen en anderzijds
door de uitrusting en de apparatuur.

De laatste zomers waait een nieuwe trend door de tuin. Steeds meer binnenactiviteiten verhuizen naar buiten. Onze tuin verdient daarom
evenveel aandacht en zorg als onze woning. Het modeconcept ‘indoor-outdoor’ laat de traditionele grenzen verdwijnen. Dit vraagt om een
continuïteit in de decoratie.

Houtskool of gas?
De keuze tussen een barbecue op houtskool of op gas is een
keuze van levensstijl. Geniet je ervan om het vuur aan te steken en dit gevoel te behouden terwijl je kookt, dan kies je
beter houtskool. Wil je liever een volmaakt vuur door een druk
op de knop, dan is gas een aanrader. Net zoals bij een fornuis
kan je de temperatuur perfect regelen. Smaaktesten bewijzen dat er geen verschillen zijn tussen beide. Ook barbecuen
op gas geeft de typische barbecuesmaak!
Direct of indirect koken?
Direct koken is het eenvoudig grillen van eten onmiddellijk
boven de hittebron. Voor indirect koken bevindt de hittebron
zich aan beide zijden van het eten en niet direct er onder.
Gebruik volgende vuistregel: eten dat in minder dan 25 minuten klaar is, zoals botvrije kippenborst, varkenskotelet en
steaks, grill je via de directe methode. Eten dat een langere
tijd nodig heeft op een lagere temperatuur, zoals een gans
gevogelte en braadstukken, kook je indirect.
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Moderne buitenkeuken in beton!
Adres: Buitenkeukens DPS - Beversesteenweg 564
B-8800 Roeselare - 0477 / 75 22 97 - 0475 / 63 44 82

‘Baracbicu’
Het woord ‘barbecue’ is afkomstig van de Taino:
de Arawakan-indianen die vroeger in Puerto Rico,
Hispagnola en het oostelijke deel van Cuba woonden. Het woord ‘baracbicu’ betekent ‘het heilige
vuurbed’. Het zou een samenstelling zijn van de
woorden ‘Baba’ (vader), ‘Yara’ (plaats), ‘Bibi’ (begin) en ‘Guacu’ (heilig vuur). Barabicu betekent
dus letterlijk ‘Vader van het begin van het heilige
vuur’. Daarnaast betekent ‘barabicoa’ een stookplaats met vier poten met veel stokken waarop het
vlees ligt. Van die betekenis is het woord barbecue
zoals wij het vandaag gebruiken, afgeleid.
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“Dress up your garden”
Waar is de tijd van uitklapbare strandstoelen en luchtmatrassen die we bij mooi weer uit de garage haalden? Onze
zomerse ligbedden maken nu het hele jaar door grote sier.
De tuin gaat letterlijk op de huiskamer lijken, compleet met
fauteuils, tapijten en accessoires: binnen en buiten, maar
altijd smaakvol.
Om je creatieve buitenwoning te realiseren naar eigen stijl
kan je kiezen uit een uitgebreid gamma banken, stoelen
en tafels. Het aanbod tuinmeubelen groeit jaar na jaar. De
veranderingen gaan razendsnel. De ontwerpers komen met
nieuwe materialen, vormen en combinaties.
Teakhout is ook deze zomer weer van de partij. Teak in combinatie met staal is de trend van dit moment. De rotanstoel
en de ijzeren zetel uit de jaren ’50 met een rugleuning vol
kronkelingen, maken net als gevlochten hars, een comeback. Tuinmeubelen worden alsmaar groter en exclusiever.
Het tijdperk van kunststof is volledig voorbij.
Levensduur
Een goede constructie voorkomt dat het meubilair rot of
scheurt. Vooral bij hout is het belangrijk dat de verbindingen
geen vocht doorlaten. Let bij de aankoop op een degelijke constructie. Dit zijn meestal de wat zwaardere meubels.
Verder is het onderhoud van groot belang voor de levensduur. Zet je tuinmeubilair tijdens vochtige en koude periodes
binnen. Is dit niet mogelijk, kies dan voor een grondstof die
bestand is tegen dergelijke weersinvloeden.
Tuinkamers
Gedaan met het gammel tuinhuisje. Een ware trend deze
zomer zijn de houten bijgebouwen of poolhouses. Deze zijn
ontworpen in typisch Engelse cottagestijl met eikenhouten
structuren en vaak afgewerkt met een rieten dak. Deze stijl
straalt een sfeer van klasse en luxe uit. De totaalafwerking
kan je meestal zelf bepalen en hangt nauw samen met de
functie van je bijgebouw. Je kunt je poolhouse bijvoorbeeld
gebruiken als ontspanningsruimte of als buitenkeuken.
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De cottagetuin
De romantiek van het verleden spreekt tot de verbeelding. Waarschijnlijk
daarom dat de cottagetuin weer op sympathie kan rekenen. Deze tuin
roept beelden op van de schilderachtige tuinen op het Engelse platteland in de Victoriaanse tijd. Een cottagetuin is heel persoonlijk. De structuur en indeling vul je naar eigen smaak in. Kenmerkend zijn de tuinkamers, omsloten door hagen, pergola’s of omsluitingen. Een cottagetuin
groeit door de jaren heen mee met de eigenaar.
Tuinverlichting
De omgeving rond je huis komt ’s avonds pas helemaal tot zijn recht met
aangepaste verlichting. Het geeft extra sfeer en zorgt ervoor dat je ook
na zonsondergang kan genieten van je privé droomresort.
Lichtspecialist
Als je zeker wilt zijn van een aangename en functionele verlichting, doe
je beter een beroep op een tuinarchitect. Bij een goede tuinverlichting
draait het niet zozeer om de hoeveelheid licht, maar om het juiste licht
op de juiste plaats. Bepaalde keuzes kunnen een invloed hebben op de
werken van de ruwbouwarmaturen. Een goed lichtplan maakt het voor
de installateur gemakkelijker om de juiste leidingen en technische details
te voorzien.
We maken een onderscheid tussen sfeerverlichting en functionele verlichting. Ook de lampensoorten zijn tegenwoordig heel gevarieerd, van
gloeilamp tot LED. Het gebruik van TL- en spaarlampen is de laatste jaren
sterk toegenomen. Binnen het gamma zijn ondertussen verschillende types ontwikkeld.
Er is buitenverlichting die je zelf kunt aanschakelen, verlichting die automatisch aangaat bij schemering of verlichting die aangaat zodra er iemand voorbij komt. Deze sensorlampen hebben een ingebouwde lens.
Actueel, milieuvriendelijk en gratis is de verlichting op zonne-energie. Uitermate geschikt op plaatsen waar geen elektriciteit voorzien is. Overdag
laadt de lamp op en ’s avonds schakelt een ingebouwde lichtsensor de
lamp automatisch aan.
Wie bijzonder veel sfeer op prijs stelt, kiest natuurlijk voor tuinfakkels of
kaarsen. Stijlvol zijn de diepe schalen op een standaard – gevuld met water of olie – voor drijfkaarsjes. Let op: hou het veilig.
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