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Love cooking, 
Love discovering.

Handig, veelzijdig 
en extra voordelig 
voor  € 109
DEMEYERE APOLLO 7
LAGE KOOKPOT Ø 28 cm - 4,8 l

http://
http://
http://
http://
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-lage-kookpot-28-cm-48-liter-met-glazen-deksel
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Houdt
5X 

LANGER 
VERS!

  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.

PROMO
ZWILLING FRESH & SAVE STARTSET 8-DELIG 

ref. 36806-008-0  van , 115 voor , 8950

BEVAT:
vacuümpomp (incl. USB lader), vacuüm bewaardoos glas 750 ml,
vacuüm bewaardoos glas 1600 ml, 2 vacuümzakken small (23 x 20 cm),
2 vacuümzakken medium (35 x 25 cm), vacuüm wijnstop 

ZWILLING FRESH & SAVE 
VACUÜMPOMP  

ref. 36801-000-0  voor S 6995 
INCL. USB LADER

In de diepvries of koelkast, alles blijft veel langer vers 
met ZWILLING FRESH & SAVE.

GISTEREN GEKOOKT, 
MORGEN LEKKER VERS.

ZWILLING FRESH & SAVE

https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-vacuumpomp
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-startset-8-delig
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DEMEYERE SPECIALTIES 3  

CONFITUUR-/ZEEVRUCHTENPOT 

30 cm -10 l - ref. 82930  
van , 179 voor , 125

NIEUW FRESH & SAVE VACUÜM VERSHOUDDOOS

GLAS - (1500 ml*) - ref. 36812-100-0 voor S 2495 

NIEUW FRESH & SAVE VACUÜM GRATINEERSCHOTEL

GLAS - (2200 ml*) - ref. 36803-000-0 voor S 2995 

FRESH & SAVE VACUÜM BEWAARDOOS vanaf S 995

KUNSTSTOF - S (300 ml*) - ref. 36804-100-0

KUNSTSTOF - m (900 ml*) - ref. 36804-200-0

KUNSTSTOF - l (2000 ml*) - ref. 36804-300-0

FRESH & SAVE VACUÜM BEWAARDOOS vanaf S 995 
GLAS - S (200 ml*) - ref. 36803-100-0

GLAS - m (750 ml*) - ref. 36803-200-0

GLAS - l (1600 ml*) - ref. 36803-300-0 

FRESH & SAVE VACUÜMPOMP  voor S 6995 

INCL. USB LADER - ref. 36801-000-0

FRESH & SAVE WIJNSTOP voor S 1295

SET VAN 3 - ref. 36802-003-0 

FRESH & SAVE VACUÜMZAK vanaf S 595 

S (23 x 20 cm) - Set van 10 - ref. 36800-120-0

m (35 x 25 cm) - Set van 10 - ref. 36800-220-0

l (49 x 30 cm) - Set van 3 - ref. 36800-305-0 

FRESH & SAVE LUNCHBOX voor S 1795 

KunStStof (1300 ml*) - ref. 36805-300-0

* max. vulcapaciteit

ZWILLING FRESH & SAVE ASSORTIMENT.

VACUUM = TOT 5 X LANGER VERS

Vacuüm verpakt voedsel blijft 
langer vers en behoudt zijn smaak 
optimaal. Contact met zuurstof is de 
belangrijkste oorzaak van oxidatie 
en dus van kwaliteitsverlies. Door 
luchtdicht te verpakken, voorkom je 
dit probleem. 

FRESH & HEALTHY! 
Bereid je favoriete gerecht met ingrediënten wanneer 
ze op hun best zijn. Bewaren doe je met 1 druk op de 
knop dankzij ZWILLING FRESH & SAVE. Zo geniet je het 
hele jaar door van de beste smaak en meeste vitamines!

https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-glazen-bewaardoos-large-1600ml
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-glazen-bewaardoos-750-ml
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-glazen-bewaardoos-small-200ml
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-set-van-3-vacuumzakken-large-49x30-cm
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-set-van-10-vacuumzakken-medium-35x22-cm
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-set-van-10-vacuumzakken-small-23x20-cm
https://www.bijttebier.be/elektro/vacuummachine/zwilling-fresh-save-set-van-10-vacuumzakken-small-23x20-cm
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+GRATIS 
VACUÜMDEKSEL 

EN VACUÜMPOMP
T.W.V. € 74,90

VRAAG ZEKER NAAR DE 
NIEUWSTE ZWILLING ENFINIGY 
POWER BLENDER PRO

PROMO
ZWILLING ENFINIGY TABLE BLENDER

ref. 53002-000-0 voor S 189
+ GRATIS VACUÜMPOMP EN -DEKSEL

NIEUW

ZWILLING ENFINIGY®

HET NIEUWSTE ZWILLING MES IS 
EEN BLENDER!

Elke ZWILLING ENFINIGY BLENDER is uitgerust met vlijmscherpe ZWILLING messen, 
een krachtige motor en een onbreekbare Tritan mixbeker met unieke vorm. Vacuüm 

blenden voorkomt oxidatie en verkleuring, zorgt voor een beter behoud van vitamine C 
en voor een langere houdbaarheid. 



ENFINIGY PERSONAL BLENDER
ref. 53003-000-0 voor S 99
+ GRATIS ACCESSOIRESSET (ref 53999-000-0) t.w.v. € 29,95
(MIXBEKER, DRINKDEKSEL EN VACUÜM DEKSEL) 
ref. 53999-000-0

ENFINIGY TABLE BLENDER
ref. 53002-000-0 voor S 189
+ GRATIS VACUÜMPOMP EN -DEKSEL 

ENFINIGY WATERKOKER
ref. 53005-000-0 voor S 79
ENFINIGY KEUKENWEEGSCHAAL
ref. 53011-050-0 voor S 45
ENFINIGY BROODROOSTER 

2 SLEUVEN/2 SNEDEN - ref. 53008-001-0 voor S 79
2 SLEUVEN/4 SNEDEN - ref. 53009-001-0 voor S 99

ZWILLING ENFINIGY ASSORTIMENT.
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+ GRATIS 
ACCESSOIRESET

ZWILLING ENFINIGY   

Met de ZWILLING ENFINIGY keukenapparaten haal je 
geavanceerde Duitse techniek met een vooruitstrevend, 
strak design in huis.

FUTURE MADE BY HISTORY! 
ZWILLING zet zijn traditie van innovatie verder in de 
keukenapparatuur. Voorzie alvast een mooi plekje op 
je aanrecht, want dit design stop je niet weg.

MIXEN IN DE BEKER EN GO!

De compacte personal blender is meer dan een eenvoudige 
smoothiemaker. Zijn vlijmscherpe crossblade-mes mixt je 
fruit- of groentedrankjes en (dip)sauzen uiterst fijn. Dankzij 
het to-go-drinkdeksel kan je zo op pad met je lekkers. 
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De juiste tools voor een geslaagd resultaat:

SPECIALTIES 3 ASPERGEKOKER - Ø 16 cm - 4,5 l - ref. 8016 - van , 79 voor , 49
SPECIALTIES 3 HOOG SAUSPOTJE - Ø 10 cm - 1,1 l - ref. 8010 - van , 49  voor , 39
SPECIALTIES 5 DURASLIDE VISPAN - 45 x 24 cm - ref. 99742 - van , 159  voor , 99
CUISIPRO EIPOCHEERDER - set van 2 - ref. 747308 - van , 1995  voor , 1495

-20%
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Heerlijk verse asperges, 
op Vlaamse of geheel eigen wijze, 
jij kiest!

https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-asperge-pastakoker
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-asperge-pastakoker
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CUISIPRO SMALLE RASP 
29 cm 
GROF - ref. 747162

van , 2495 voor , 1850

ZWILLING PRO SERVEERLEPEL 
35 cm - ref. 37160-024-0 

van , 2695 voor , 2150 

NIEUW BALLARINI MINCIO MESSENSET 
3-DELIG - ref. 18700-003-0  

van , 995 voor , 795 

DEMEYERE INDUSTRY 5 
CONISCHE SAUTEUSE 
Ø 20 cm - 2 l  - ref. 48820 

van , 159 voor , 99

ZWILLING PRO SERVEERTANG
26 cm - ref. 37160-022-0  

van , 2195 voor , 1750

CUISIPRO TOMATEN-/
ASPERGESCHILLER 20 cm - ref. 747079 

van , 2850 voor , 1995

ZWILLING PRO KLOPPER 
24 cm - ref. 37160-026-0 

van , 1695 voor , 1350

DEMEYERE MINI 3 SAUSPANNETJE   
Ø 12 cm - 0,6 l - ref. 8012 

van , 19 voor , 15

BEVAT: universeel mes 10 cm, groentemes 8 cm, 
schilmes 7 cm telkens met schedebescherming

Het juiste pannetje of keukenhulpje 
in de hand, doet wonderen in de keuken!



  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.
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PROMO

DEMEYERE MULTIFUNCTION 7 BAKPAN

Ø 24 cm - ref. 15824 vp van , 159 voor , 125
+ GRATIS GLASDEKSEL T.W.V. € 25

ZWILLING BY MATTEO THUN

SET VAN 6 - ref. 39029-001-0

van , 119 voor , 79

BLEU, SAIGNANT OF À POINT? 
In een roestvrijstalen Demeyere pan 
ben je zeker van het juiste bakresultaat. 

Snij je perfect gebakken steak 
met deze steakmessen 
en geniet extra van elke hap. 
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DEMEYERE PROLINE 7 BAKPAN
Ø 20 cm - ref. 25620 

van , 169  voor , 135
OOK BESCHIKBAAR IN: 

Ø 24 cm - ref. 25624  van , 199 voor , 159
Ø 28 cm met tegengreep - ref. 25628  van , 229 voor , 179
Ø 32 cm met tegengreep - ref. 25632  van , 259 voor , 205

DEMEYERE MULTILINE 7 BAKPAN
Ø 20 cm - ref. 15620 

van , 149  voor , 119
OOK BESCHIKBAAR IN: 

Ø 24 cm - ref. 15624  van , 159 voor , 125
Ø 28 cm - ref. 15628  van , 179 voor , 139
Ø 32 cm met tegengreep - ref. 15632   van , 209 voor , 165

DEMEYERE ECOLINE 5 BAKPAN
Ø 20 cm - ref. 28620

van , 79  voor , 59

OOK BESCHIKBAAR IN: 

Ø 24 cm - ref. 28624 van , 99 voor , 79
Ø 28 cm - ref. 28628 van , 119 voor , 95
Ø 32 cm - ref. 28632  van , 139 voor , 109

9

De Proline 7 bakt echt tot aan de rand. 
Het is een extra dikke pan die de warmte 
uitstekend en langdurig vasthoudt. Voor 
een perfect gebakken stukje vlees.  

De Multiline 7 pannen zijn iets lichter dan 
Proline 7, waardoor je er makkelijker mee 
kan opschudden. De vorm van de rand 
helpt om alles netjes terug op te vangen. 

Het meerlagenmateriaal tot aan de rand 
van de Ecoline 5 pan geeft een goede 
warmtegeleiding en -verdeling. Voor dat 
mooi krokant en overheerlijk bakresultaat.

De ultieme pan 
voor 
elke vleesfan!

Ideaal voor 
groenten en 
aardappelen.

De start van 
jouw smaakvol 
bakavontuur.

https://www.bijttebier.be/zoeken?search_api_combined_1=proline
https://www.bijttebier.be/zoeken?search_api_combined_1=multiline
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HEALTHY 
CERAMIC

NON-STICK

DURABLE
EXTREME

NON-STICK
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De Duraslide Titanium antikleeflaag van 
deze Alu Pro 5 Duraslide Titanium pan 
is opgebouwd uit 5 lagen, versterkt 
met titaniumdeeltjes. Slijtvast en 
gegarandeerd antikleef, wat je ook 
bakt. Gebruiksvriendelijker kan niet.

De milieuvriendelijke 
Alu Pro 5 Ceraforce met 
gezonde keramische 
antikleeflaag zorgt keer op 
keer voor een knapperig en 
goudbruin resultaat.

Bakken zonder zorgen? 
Dat doe je in een Demeyere antikleefpan.

Een traditionele of keramische antikleeflaag? Aan jou de keuze. 
Voor welke je ook gaat, je staat versteld van het bakresultaat.

https://www.bijttebier.be/zoeken?search_api_combined_1=alu+pro+608


11

DEMEYERE ALU PRO 5 KOOKPOT 
MET ROESTVRIJSTALEN DEKSEL

DEMEYERE ALU PRO 5 STEELPAN 

Ø 18 cm - 2 l - ref. 13418    

van S 89 voor S 69
Ø 16 cm - 1,4 l - ref. 13316 

van S 99  voor S 79
Ø 18 cm - 2 l - ref. 13318 
van S 109 voor S 85
Ø 20 cm - 2,5 l - ref. 13320 
van S 119 voor S 95
Ø 24 cm - 4,3 l - ref. 13324

van S 139 voor S 109

DEMEYERE ALU PRO 5 LAGE KOOKPOT 
MET ROESTVRIJSTALEN DEKSEL

Ø 28 cm - 2 l - ref. 13328 a 

van S 139 voor S 109

DEMEYERE ALU PRO 5 DURASLIDE TITANIUM
2-DELIGE BAKPANNENSET 

Ø 20 cm + Ø 24 cm - ref. set13604 

van S 168  voor S 125

Ø 24 cm + Ø 28 cm - ref. set13608 

van S 188  voor S 139

DEMEYERE ALU PRO 5 CERAFORCE 
2-DELIGE BAKPANNENSET 

Ø 20 cm + Ø 24 cm - ref. set12604 

van S 168  voor S 125 
Ø 24 cm + Ø 28 cm - ref. set12608

van S 188  voor S 139

  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.

-20%

-25%
GRIJP NU JE KANS!
Start met jouw favoriete set aan

Vervolledig je Demeyere Alu Pro 5 assortiment, 
nu extra voordelig!

https://www.bijttebier.be/koken/antikleefpannen/demeyere-alu-pro-2-delige-bakpannenset-24-en-28-cm
https://www.bijttebier.be/koken/keramische-pannen/demeyere-alu-pro-5-ceraforce-2-delige-set2428cm
https://www.bijttebier.be/koken/keramische-pannen/demeyere-alu-pro-5-ceraforce-2-delige-set2428cm
http://
https://www.bijttebier.be/koken/antikleefpannen/demeyere-alu-pro-2-delige-bakpannenset-24-en-28-cm
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ZWILLING THERMO REISBEKER 
VOOR DRANK 450 ML 

van , 1995 voor S 1595

WIT - ref. 39500-507-0

ZWART - ref. 39500-508-0

ZWILLING THERMO ISOLEERFLES 
VOOR THEE 420 ML

van , 1995  voor S 1595

WIT - ref. 39500-511-0

ZWART - ref. 39500-512-0

ZWILLING THERMO ISOLEERFLES 
VOOR MAALTIJD 700 ML 

van , 2995 voor S 2395

WIT - ref. 39500-509-0

ZWART - ref. 39500-510-0

PROMO

7u

ALTIJD GEZOND ONDERWEG!
Warm of koud, ZWILLING Thermo 
houdt je drank of hapje op de juiste 
temperatuur, waarheen je ook gaat.

ZWILLING Thermo
Geniet altijd en overal van warme en koude dranken, soepen, hapjes, maaltijden, … 
Ook super handig voor de fruit-/groentepapjes van de allerkleinsten. 

8h7u7h 7u7h7u12h
7u10h 7u11h
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DEMEYERE MENGKOMMENSET 2-DELIG 

20 cm + 24 cm - ref. Set1185 - van S 59 voor , 39
DEMEYERE APOLLO 7 LAGE KOOKPOT 

28 cm - 4,8 l - ref. 44328 a gD - van S 199 voor , 109

DEMEYERE RESTO 3 MINI-KOOKSET 4-DELIG 

ref. SET84014 - van , 142 voor , 99
BEVAT: kookpotje met deksel Ø 12 cm - 0,6 l, kookpotje 
met deksel Ø 14 cm - 0,75 l, soeppotje met deksel Ø 14 
cm - 1 l, sauspannetje Ø 12 cm - 0,6 l

ONTDEK 
Deze Demeyere Resto 3 mini kookset is klein 
van formaat, zeer handig en efficiënt. 
Ideaal om voor 1 persoon te koken 
of voor de creatie en presentatie 
van bijgerechten. Ook praktisch in 
de mobilhome, caravan of op kot.

https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-lage-kookpot-28-cm-48-liter-met-glazen-deksel
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Apollo 7 collection
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DEMEYERE APOLLO 7
KOOKPOT 

18 cm - 2,2 l - ref. 44318

van , 140 voor , 109
20 cm - 3 l - ref. 44320

van , 150 voor , 119
24 cm - 5,2 l - ref. 44324

van , 179 voor , 139
CONISCHE SAUTEUSE    
18 cm - 1,5 l - ref. 54918

van , 139 voor , 109
20 cm - 2 l - ref. 54920

van , 159 voor , 125
SOEPPOT  
20 cm - 5 l - ref. 44395

van , 199 voor , 159
24 cm - 8 l - ref. 44394

van , 239 voor , 189
STEELPAN   
14 cm - 1 l - ref. 44414

van , 85 voor , 65
16 cm - 1,5 l - ref. 44416

van , 95 voor , 75
18 cm - 2,2 l - ref. 44418

van , 115 voor , 89

PROMO
DE KEUZE VAN DE 
PROFESSIONELE CHEF 

Heb jij altijd al willen koken met dezelfde potten en pannen als een 
sterrenchef? Grijp dan nu je kans met dit kookgerei van de Apollo 7 
collection. Oerdegelijke en tijdloze producten voor intensief dagelijks 
gebruik die je ook in een professionele keuken zal tegenkomen. 

https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/apollo-kookpot-18-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-kookpot-20-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-kookpot-24-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-conische-sauteuse-18-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-conische-sauteuse-20-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-soeppot-met-deksel-20-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-soeppot-24-cm-met-gratis-pasta-inzet-twv-79%E2%82%AC
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-steelpan-16-cm
https://www.bijttebier.be/koken/kookpotten/demeyere-apollo-steelpan-18-cm
https://www.bijttebier.be/zoeken?search_api_combined_1=demeyere+apollo
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DEMEYERE APOLLO 7 WOK

Ø 26 cm - 2 l - ref. 52926 van , 169 voor , 135
Ø 30 cm - 3 l - ref. 52930 van , 189 voor , 149
Ø 32 cm - 3,5 l - met tegengreep - ref. 52932 van , 219  voor , 175
Ø 36 cm - 6 l - met tegengreep - ref. 54936 van , 269 voor , 215

-20%

Roerbakken volgens de regels van de kunst? 
De Demeyere Apollo 7 wokken staan altijd 
voor je klaar. 

https://www.bijttebier.be/koken/wokken/demeyere-apollo-wokpan-vlakke-bodem-26-cm-2-l
https://www.bijttebier.be/koken/wokken/demeyere-apollo-wokpan-vlakke-bodem-30-cm-3-liter
https://www.bijttebier.be/koken/wokken/demeyere-apollo-wok-vlakke-bodem-32-cm-35-l
https://www.bijttebier.be/koken/wokken/demeyere-apollo-wok-vlakke-bodem-36-cm-6-l
https://www.bijttebier.be/koken/wokken


BEVAT: 
kookpot 18 cm - 2,2 l, kookpot 20 cm - 3 l, conische sauteuse 20 cm - 2 l 

DEMEYERE ATLANTIS 7

STARTSET 3-DELIG - ref. set41903 van S 623  voor S 429

PROMOTIE

Atlantis 7 collection

16
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PROMO
DÉ REFERENTIE 
OP INDUCTIE!

Ben je gepassioneerd door culinaire hoogstandjes met bijzondere ingrediënten van 
uitzonderlijke kwaliteit? Kies dan voor ingenieus en honderd procent betrouwbaar kookgerei. 
Met de hoogtechnologische Atlantis 7 collection ga je zorgeloos en zelfzeker aan de slag. 

https://www.bijttebier.be/koken/kookpottensets-promotie/demeyere-atlantis-3-delige-set
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CERAMIC BY STAUB
KOM - Ø 10 cm

ref. 40508-050-0 voor , 995

KOM - Ø 12 cm

ref. 40508-055-0  voor , 1295

ZWILLING KING 
42-DELIG BESTEK - ref. 07041-442-0

van , 229 voor , 99

ZWILLING KING 
68-DELIG BESTEK - ref. 07041-338-0

van , 349 voor , 199
BEVAT: 
12 x dinerlepel, dinervork, dinermes, koffielepel, 
taartvork, 2 x vleesvorkje, slalepel, 1 x suikerlepel, 
sauslepel, bouillonlepel, taartschep

BEVAT: 
6 x dinerlepel, dinervork, dinermes, koffielepel, 
taartvork, fruitmes, espressolepel

  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.

CERAMIC BY STAUB 
SOEPBORD - Ø 24 cm

ref. 40508-052-0  voor , 1495

CERAMIC BY STAUB 
BORD - Ø 26 cm

ref. 40508-051-0 voor , 1495 

CERAMIC BY STAUB
KLEIN BORD Ø 15 cm 

ref. 40508-061-0  voor , 995

*van DezelfDe referentie

CERAMIC BY STAUB
DESSERTBORD Ø 20 cm 

ref. 40508-060-0  voor , 1195

4 + 2
GRATIS*

Een mooi gedekte tafel 
maakt het des te gezelliger.

Combineer het stijlvolle Ceramic by STAUB servies met het 
koninklijke en elegante ZWILLING King bestek.



Silver 7 collection

DEMEYERE SILVER 7
STARTSET 3-DELIG - ref. Set60903  
van , 623 voor , 495

DEMEYERE SILVER 7 BAKPAN
+ GRATIS DEMEYERE ALU PRO 5 BAKPAN 20 cm t.w.v. € 79

BIJ AANKOOP VAN:

Ø 24 cm - ref. 65624  voor S 199 
Ø 28 cm met tegengreep - ref. 65628 voor S 229
Ø 32 cm met tegengreep - ref. 65632 voor S 259

BEVAT: 
kookpot 18 cm - 2,2 l, kookpot 20 cm - 3 l, 
conische sauteuse 20 cm - 2 l

18
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PERFECTIE 
IN DE KEUKEN!

Ervaar ultieme controle bij elke bereiding dankzij het 
meest efficiënte en duurzame kookgerei. Met deze 
hoogtechnologische serie overtref je jezelf in de keuken en 
is geen culinair experiment nog te gewaagd. 

PROMO

GRATIS Alu Pro 5 bakpan 
Ø 20 cm bij aankoop van: 
Demeyere Silver 7 bakpan
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Diverto 3 collection

SOEPPOT MET GLAZEN DEKSEL

Ø 20 cm - 4 l - ref. 86395 voor S 109
Ø 24 cm - 7 l - ref. 86394 voor S 119
STEELPAN 
Ø 16 cm - 1,5 l - ref. 86416 voor S 55
Ø 18 cm - 2 l - ref. 86418    voor S 65

KOOKPOT MET GLAZEN DEKSEL

Ø 16 cm - 1,5 l - ref. 86316 voor S 59 
Ø 18 cm - 2,2 l - ref. 86318 voor S 69
Ø 20 cm - 3 l - ref. 86320 voor S 79
Ø 24 cm - 4 l - ref. 86324 voor S 95

NIEUW in het assortiment Demeyere Diverto 3

DEMEYERE INTENSE 5 
KOOKSET 3-DELIG - ref. Set40303 

van , 607 voor , 485

DEMEYERE DIVERTO 3
KOOKSET 5-DELIG - ref. Set86005  
van , 299 voor , 199

BEVAT: 
kookpot 18 cm - 2,2 l, kookpot 20 cm - 3 l, 
kookpot 24 cm - 5,2 l 

BEVAT: 
kookpot 16 cm - 1,5 l, kookpot 18 cm - 2 l, 
kookpot 20 cm - 3 l, kookpot 24 cm - 5 l, 
steelpan 16 cm - 1,5 l
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Intense 5 collection

Til je kookkunsten naar een hoger niveau.

De juiste basis is de start van alles.

Energiezuinig koken zonder in te boeten aan comfort 
en design, daar staat de Intense 5 collectie voor.

Goed materiaal is het halve werk. Diverto 3 is de collectie 
voor iedereen die van koken houdt.



ZWILLING V-EDGE MESSENSLIJPER 
ref. 32605-000-0

van , 6995 voor , 5995

20

SCHERPE 
PROMO
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ZWILLING FOUR STAR MESSENSET 3-DELIG
ref. 35168-100-0  

van , 189 voor , 139
BEVAT: 
officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, koksmes 20 cm

OOK BESCHIKBAAR IN: 

35,5 x 3 x 25 cm - ref. 30772-100-0 van 4195 voor , 2995

42 x 4 x 31 cm - ref. 30772-400-0 van 6295 voor , 4995

ZWILLING SNIJPLANK - BAMBOE
25 x 2 x 18,5 cm - ref. 30772-300-0  

van , 2195  voor , 1595

ZWILLING FOUR STAR KOKSMES 
18 cm - ref. 31071-181-0  

van , 8495 voor , 40

ONTDEK 
Geen slijpervaring en toch steeds een 
professioneel geslepen mes? Geen 
probleem met de ZWILLING V-Edge 
messenslijper.

Met de juiste plank vervolledig je je uitrusting.

Dé basis in elke keuken:

https://www.bijttebier.be/koken/snijplanken
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BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, 
vleesmes 16 cm, koksmes 20 cm, broodmes 
20 cm, aanzetstaal 23 cm in bamboe messenblok

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, 
vleesmes 16 cm, koksmes 20 cm, aanzetstaal 
23 cm in bamboe messenblok

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, vleesmes 20 cm, 
koksmes 20 cm, broodmes 20 cm, TWIN L multifunctionele schaar in 
een zelfslijpend essenhouten messenblok

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, 
koksmes 20 cm, broodmes 20 cm, aanzetstaal 
23 cm in beuken messenblok

ZELFSLIJPEND 

MESSENBLOK

BEVAT: officemes 10 cm, universeel mes 13 cm, vleesmes 16 cm, koksmes 
20 cm, broodmes 20 cm, aanzetstaal 23 cm in bamboe messenblok

ZWILLING FOUR STAR 7-DELIG MESSENBLOK 
ref. 35145-000-0  

van , 329 voor , 259

ZWILLING GOURMET MESSENBLOK 
6-DELIG - ref. 36133-006-0 

van , 199 voor , 129

ZWILLING FOUR STAR 7-DELIG MESSENBLOK
ref. 35068-003-0 

van , 309 voor , 259

ZWILLING FIVE STAR MESSENBLOK
7-DELIG - ref. 30232-000-0 

van , 309 voor , 199

ZWILLING PRO MESSENBLOK
6-DELIG - ref. 38436-000-0 

van , 309 voor , 259

  De pr ijzen vermelD in Deze folDer gelDen in het DeelnemenDe verkooppunt hier in vermelD en z ijn maximale promotiepr ijzen in euros en BtW                    inBegrepen. zie Backcover voor De gelDigheiDsDuur. Deze prijzen WorDen vergeleken met niet BinDenDe aanBevolen verkoopprijzen van Demeyere.

UNIEK 
Het 2-in-1 zelfslijpende 
messenblok van ZWILLING.
Berg je messen veilig op én hou ze bij elk gebruik automatisch scherp.
De handige pictogrammen geven aan waar welk mes hoort. 
Steeds scherpe messen bij de hand zonder slijpervaring.

https://www.bijttebier.be/koken/messenblok/zwilling-four-star-zelfslijpend-messenblok-7-delig
https://www.bijttebier.be/koken/messenblok/zwilling-four-star-zelfslijpend-messenblok-7-delig
https://www.bijttebier.be/koken/messenblok/zwilling-four-star-7-delig-messenblok
https://www.bijttebier.be/koken/messenblok/zwilling-pro-6-delig-messenblok
https://www.bijttebier.be/koken/messenblok/zwilling-five-star-7-delig-messenblok
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-20%

STAUB
WHITE TRUFFLE 

RONDE COCOTTE 
Ø 24 cm - 3,8 l - ref. 11024107 - van , 239 voor , 185
Ø 26 cm - 5,2 l - ref. 11026107 - van , 249 voor , 189
Ø 28 cm - 6,7 l - ref. 11028107 - van , 259 voor , 199
OVALE COCOTTE
Ø 31 cm - 5,5 l - ref. 11031107 - van , 279 voor , 215

STAUB RONDE COCOTTE
24 cm - 3,8 l - van , 239 voor , 185

BESCHIKBAAR IN: 

• ZWART - ref. 1102425 • GRAFIETGRIJS - ref. 1102418 • KERS - ref. 1102406 

Gietijzer brengt smaak 
én kleur in je keuken.
De unieke nopjes onderaan het deksel van de STAUB cocottes 
zorgen voor een aromaregen. Het resultaat: een heerlijk mals en 
sappig gerecht. Wat is jouw favoriete kleur en smaak?

https://www.bijttebier.be/koken/cocottes-staub/staub-rode-ronde-cocotte-24-cm-38l
https://www.bijttebier.be/koken/cocottes-staub/staub-zwarte-ronde-cocotte-zwart-24-cm-38-l
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STAUB GRILLPAN 2 GREPEN 
ZWART - 23 x 23 cm 

ref. 12012323  van , 9995 voor , 75
ooK beSchiKbaar in:
28 x 28 cm - ref. 12012823 - van , 149 voor S 115
33 x 33 cm - ref. 12013323 - van , 179 voor S 139

STAUB OVENSCHOTEL  
ZWART - 30 x 20 cm - 3,15 l
ref. 1303023 

van , 129 voor , 99

STAUB WOK 
KERS - 30 cm - 4,4 l
ref. 1312906 - van , 189 voor , 145

STAUB TAJINE 
KERS - 28 cm

ref. 1302806 - van , 179 voor , 139

1 + 1
GRATIS

 

SET BESCHIKBAAR IN: 
TURQUOISE - ref. 40511-924-0 

ANCIENT GREY - ref. 40511-922-0 
IVOOR - ref. 40511-921-0

CERAMIC BY STAUB 
RECHTHOEKIGE GRATINEERSCHAAL 

27 x 20 cm - 2,4 l voor , 3995

+ GRATIS GRATINEERSCHAAL 
(DEZELFDE KLEUR)
20 x 16 cm - 1,1 l (t.W.v. € 3195)

STAUB BAKPAN HOUTEN STEEL
ZWART - 20 cm 
ref. 12242023  van , 9995 voor , 75 
ooK beSchiKbaar in:
Ø 24 cm - ref.  12242423 - van , 129 voor S 99
Ø 26 cm - ref. 12242623 - van , 139 voor S 105
Ø 28 cm - ref. 12242823 - van , 149 voor S 115

Verkies je liever meer gietijzer in de keuken?

Bakplezier met de keramische ovenschalen 
van Staub, nu extra voordelig.

https://www.bijttebier.be/koken/grillpannen
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DEMEYERE SPECIALTIES 5 GRILLPAN
28 X 28 cm - ref. 50728 np 

van , 159 voor , 125

PROMO

+ GRATIS CUISIPRO RVS TANG
 24 cm T.W.V. € 1250

BEVAT: schilmes 7 cm, officemes 9 cm, universeel mes 13 cm, vleesmes 
16 cm, koksmes  20 cm, broodmes 20 cm, messenblok rubberhout

BALLARINI TEVERE 7-DELIG MESSENBLOK 

ref. 18590-007-0 - van , 149 voor , 99
1 vlakke zijde met groef voor sap en vocht; 1 zijde met brede 
groeven voor het snijden van brood

BALLARINI TEVERE SNIJPLANK 2-ZIJDIG 

32 X 22 cm - ref. 18610-200-0 - van , 1995 voor , 1395

GRILLEN IS GEZOND!
Je gebruikt minder vetstof en 
deze pan zorgt voor een perfecte 
warmteverdeling. 

Vervolledig je keukenuitrusting:

https://www.bijttebier.be/koken/grillpannen/demeyere-intense-grillpan-28x28-cm
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ZWILLING PRÉDICAT 
KARAF MET SCHENKDOP 
1 l - ref. 36300-806-0

van S 4195 voor S 3495

ZWILLING SORRENTO 
DUBBELWANDIGE KARAF 
800 ml - ref. 39500-306-0

van S 39 voor S 29

2 + 1 SET
GRATIS*

* 1 SET GRATIS BIJ AANKOOP VAN 2 SETS VAN HETZELFDE GLAS. 1 SET BEVAT STEEDS 2 STUKS. 
MEER INFORMATIE IN DE WINKEL.

GRIJP NU JE KANS!
Voor warme of koude dagen, 2 + 1 gratis op alle 
ZWILLING Sorrento dubbelwandige glazen

Al je zomerse dranken, cool geserveerd.



MANDOLINE
ref. 747199 

van , 65 voor S  4995

AARDAPPELSTAMPER 
18 cm - ref. 746756     

van , 2795 voor S  2195

SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN
1 maat - ref. 747329  

van , 1595 voor S  1250

TORENRASP 4 ZIJDEN 
24 cm - ref. 746850 

van , 5495 voor S  4395

SCHUIMPOMP 390 ML 
BESCHIKBAAR IN: chroom, wit, zwart, groen of rood

van , 1995 voor S  1595

KEUKENPINCET  
recht - ref. 747821 - geBogen - ref. 747820 - geknikt - ref. 747822

van , 1395 voor S  1095

FIJNE HANDRASP 
29 cm - ref. 746802

van , 2995 voor S  2150

GROVE HANDRASP
29 cm - ref. 746801

van , 2995 voor S  2150

26

PROMO
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Cuisipro keukenhulpjes, 
altijd net dat ietsje meer!

https://www.bijttebier.be/zoeken?search_api_combined_1=cuisipro+zeeppomp
https://www.bijttebier.be/koken/keukenhulpen/cuisipro-torenrasp-4-zijden
https://www.bijttebier.be/koken/keukenhulpen/cuisipro-pureestamper


VISTANG 
33 cm - ref. 74717405 

van , 3295 voor S  2595

DUNSCHILLER Y-MODEL  
18,5 cm - ref. 747064 

van , 2795 voor S  2195

KERSEN-/OLIJVENONTPITTER 
20 cm - ref. 747151 

van , 1595 voor S  1250

APPELBOOR  
18 cm - ref. 747150 

van , 1595 voor S  1250

PASSE-VITE “DELUXE”
Ø 22 cm - ref. 746479 
van , 125

voor S  85

SERVEERTANG MET SILICONE
rooD 18 cm - ref. 74708505

van , 1495 voor S  1195 

rooD 24 cm - ref. 74708605 

van , 1795 voor S  1395

SERVEERTANG MET SILICONE
groen 24 cm - ref. 74708624

van , 1795 voor S  1395

WOKSPATEL MET SILICONE  
32 cm - ref. 7112514 

van , 2250 voor S  1795

PICCOLO PANNENLIKKER MET SILICONE
20 cm - ref. 74737405 

van , 1595 voor S  1250

PICCOLO SPATEL MET SILICONE
20 cm - ref. 74737205 

van , 1995 voor S  1595

ROESTVRIJSTALEN SERVEERTANG 
18 cm - ref. 747368        

van , 995            voor S  795

24 cm - ref.  57577

van , 1250 voor S 995

7
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https://www.bijttebier.be/koken/keukenhulpen/cuisipro-passe-vite-deluxe-met-3-schijven
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Ultiem 
gebruiksgemak aan 
meeneemprijs!

Demeyere, dat is kookgerei dat meegroeit met jouw culinaire ervaring. Vanaf je eerste stappen tot je meest 
veeleisende verwachtingen. Dat weerspiegelt zich in onze 3, 5 en 7 collecties.

Ga samen met Demeyere voor een perfecte start van de lente. Ontdek het ultieme gebruiksgemak van onze 
Demeyere Alu Industry 3 bakpannen, aan een niet te missen meeneemprijs. Succes en voldoening gegarandeerd!

Love cooking,
Love discovering. 

DEMEYERE ALU INDUSTRY 3
BAKPANNENSET 2-DELIG

CERAFORCE Ø 24 + 28 cm

ref. Set68608 
of

DURASLIDE Ø 24 + 28 cm
ref. Set69608

van , 148 voor S 99 

wow
offer


