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Alleen het beste is goed genoeg voor U!



�oord vooraf

Proficiat met de aankoop van onze T&Tdesign kookset.
Wij hopen dat u met deze kookset de weg naar gezond
koken zal vinden op een aangename en gemakkelijke
manier.

Voeding speelt een belangrijke rol in ons leven om
gezond te blijven. Jammer genoeg is de westerse manier
van koken niet de ideale, aangezien veel vitaminen en
mineralen verloren gaan. Belangrijk aan de T&T kook-
methodes is dat alles wat u gaat klaarmaken nog alle
vitaminen en mineralen zal bevatten!

De T&Tdesign kookset bevat een speciaal ontworpen
bodem en deksel die het mogelijk maken te koken zon-
der water, te bakken zonder vet en te stomen. Onze ther-
mostaat toont de temperatuur aan binnen in het kookele-
ment, wat het heel makkelijk maakt alles onder controle
te houden zonder telkens het deksel te moeten opheffen.
Daarbij is de bodem gemaakt om energie te besparen en
dus milieuvriendelijk.

Deze handleiding zal u helpen op een leuke wijze de lek-
kerste gerechten klaar te maken. We zijn ervan overtuigd
dat U heel veel plezier zal beleven aan deze kookset en
wensen U heel veel succes!
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Kwaliteit

De beste inox 18/10
AISI 304 afkomstig
van de firma Krupp
uit Duitsland, de uit-
zonderlijke dikte van
het materiaal en het
streven naar perfectie
van onze ontwerpers
en producenten uit
Italië, maken de supe-
rieure kwaliteit van
de T&T kookset.

We zijn trots U dé
bodem van de toe-
komst voor te stellen:
de Turbo-inductie
bodem. Onze Turbo-
inductie bodem is we-
reldwijd gepatenteerd
onder nr. EP0613752.
Deze bodem werd
ontwikkeld voor alle
vuren (gas, elektrisch,
vitrokeramisch, halo-
geen, inductie).

Met zijn dikte van 1,5
cm heeft U de garan-
tie dat hij vlak blijft
ongeacht de tempera-
tuurverschillen waar-
aan hij wordt blootge-

steld.
De Turbo-inductie bo-
dem staat in voor een
snelle opname van de
warmte en dit zorgt
voor de hoogste ren-
dabiliteit.

Hij stapelt een uitzon-
derlijke hoeveelheid
warmte op en geeft
die geleidelijk en zeer
langzaam af. Hierdoor
wordt het energiever-
bruik tot een mini-
mum herleid, wat het
milieu ten goede
komt.
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De Italiaanse desig-
ners gebruikten de
combinatie van inox
en kunststof om tot
prachtige ergonomi-
sche handgrepen te
komen. De kunststof
is kleurvast en oven-
bestendig tot 180°C.
De handgrepen wer-
den bevestigd met
acht solide puntlas-
singen per stuk wat
de sterkte garandeert.
Ze blijven bovendien
koud en zijn vaatwas-
bestendig.

Het deksel is uniek
door zijn dikte van 1,2
mm, wat dubbel zo
zwaar is als wat
gewoonlijk gebruikt
wordt. De speciale
rand van het deksel
en de condensatie-
groef zorgen ervoor
dat het kookelement
perfect afsluit en alle
v o e d i n g s t o f f e n
behouden blijven .
Koken met deksel is 3
x minder verbruik
van energie.

De thermostaat is dui-
delijk en gemakkelijk
in gebruik. Deze
toont de temperatuur
binnenin het gesloten
k o o k e l e m e n t .
Opgelet: de thermo-
staat is niet vaatwas-
en ovenbestendig!
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21-delige kookset

1 potje 16 cm + deksel
2 potjes 20 cm + 2 deksels
1 pot 24 cm + deksel
1 pan 24 cm + deksel
1 zuignap
1 ring
1 hendel
1 inzetmandje
2 serveerschalen
2 PVC deksels
1 rasp
1 vergiet 20 cm
1 vergiet 24 cm
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Apart verkrijgbaar

Grillpan 28 cm + stolpdeksel
Braadpan 24 cm + stolpdeksel
Kookpot 9 liter + deksel
Melkpan 16 cm
Wok 36 cm + stolpdeksel
Steelpan 20 cm
5-delige stoomtoren



Algemeen gebruik van de

Combinatie mogelijkheden

� Elk deksel past op alle elementen van dezelfde diameter (pot, pan, ver-
giet, serveerschaal, ...). Het deksel kan ook als onderlegger dienen.

� De serveerschaal kan gebruikt worden als warmwaterbad, omgekeerd
als deksel (gebruik de zuignap) en kan afgesloten worden met het pvc
deksel.

� De ring wordt ook gebruikt om de elementen van 24 cm en 20 cm op
elkaar te laten passen (rasp, deksel, vergiet, serveerschaal,...).

� Het vergiet 20 cm past op het element 20 cm, maar ook op het element
16 cm.

� Het vergiet 24 cm past op het element 24 cm, maar ook op het element
20 cm.

De kookelementen kunnen op alle vuren worden gebruikt.
Pas altijd uw kookplaat aan, aan de diameter van uw element.
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Gebruik van de thermostaat

Energiebesparing

� Je start in de blauwe zone en zet het vuur op een hoge stand.
� Eens de thermostaat het begin van de groene zone (nr 3) bereikt heeft,

zet je het vuur op een lage stand (of uit).
� Als de thermostaat de rode zone bereikt, zet je het element van het

vuur.

Behoud van vitaminen

� In de blauwe en groene zone worden vitaminen behouden. Gerechten
stomen gaar in zone 4.

� De rode zone moet worden vermeden want hier worden alle vitaminen
doodgekookt, omdat de temperatuur binnenin het kookelement hoger
is dan 100°C.
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T&Tdesign kookmethodes

Deze technieken zijn een gezonde manier van
koken en halen het beste uit de ingrediënten
naar boven. Gezond en lekker dus!

Voordelen

� Omdat er geen water wordt gebruikt en de
temperatuur niet boven de 100°C komt, blij-
ven alle vitaminen en mineralen behouden.

� Gerechten die worden klaargemaakt met de
T&Tdesign methode vragen geen toevoe-
ging van zout en vetstof! Goed voor hart en
bloedvaten. Gerechten op die manier
bereidt, zijn bovendien beter verteerbaar.

� De structuur en de kleur van de producten
blijven goed bewaard en kunnen makkelijk
terug opgewarmd worden.

� Aangezien er weinig vocht wordt gebruikt
kunnen de spijzen niet overkoken, wat het
onderhoud van uw kookelement en kook-
plaat aanzienlijk vergemakkelijkt.

� De specifieke smaak van de voedingsmidde-
len wordt volledig bewaard en is ontzettend
lekker!
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Koken zonder water

Neem een zo klein mogelijk element. Doe er
de groenten in na het wassen (zorg dat het
element minimum voor 2/3 gevuld is). Plaats
het deksel erop en zet op het hoogste vuur.
Wanneer de wijzer van de thermostaat in het
begin van de groene zone komt, verminder
dan het vuur tot de laagste stand. De wijzer
zal stijgen tot het einde van de groene zone.
Dit is de perfecte stoomtemperatuur.
Opgepast: Indien de wijzer in het rode vak
komt, het vuur onmiddellijk uitzetten en het
element eventueel van het vuur plaatsen.

Tips:

� Indien U het deksel optilt, voeg dan elke
keer 1 eetlepel water toe.

� Indien er stoom ontsnapt, het vuur lager
zetten (of uit).

� Aangezien de spijzen niet in water liggen,
kan de smaak niet overgezet worden. Zo
is het dus mogelijk meerdere soorten
groenten in 1 element te bereiden.

� Kruid de groenten pas na de bereiding.
� Diepvriesgroenten dienen niet ontdooid

te worden voor gebruik. Volg dezelfde
werkwijze.
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Stomen
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Neem een element en doe er ongeveer 1 cm
water in. Zet nu het vergiet in het element en
plaats er een deksel op. Zet alles op het hoog-
ste vuur. Wanneer de wijzer van de thermo-
staat aan het begin van het groen komt ver-
mindert U het vuur tot een lage stand. Laat
nu stomen, de duur van het stomen hangt af
van de groente.
Opgepast: Indien de wijzer in het rode vak
komt, het vuur onmiddellijk uitzetten en het
element even van het vuur plaatsen.

Tips:

� De soort vloeistof die gebruikt wordt om
te stomen heeft invloed op de smaak van
het gerecht. Zo kan je water als vloeistof
nemen maar ook wijn, bier, thee, bouillon,
enz. Deze kunnen afgewerkt worden tot
een saus en bij het gerecht opgediend
worden.

� Bij gebruik van verschillende vergieten
op elkaar is het aan te raden de spijzen die
het vlugst gaar zijn bovenaan te leggen.



Bakken zonder vetstof

Neem een pan, plaats het deksel erop en zet
het vuur op een hoge stand. bij de eerste
beweging van de thermostaat, is de pan op
de juiste temperatuur. Of laat een druppel
water in de pan vallen, als die parelt is de
pan op de juiste temperatuur.
Leg uw vlees in de pan en druk het goed aan,
zodanig dat er zich geen lucht meer onder
uw vlees bevindt. Wacht 2 à 3 minuten tot het
vlees zich laat losmaken. Draai het om en
druk opnieuw aan. De dichtgeschroeide
kant kan U naar eigen smaak kruiden. Plaats
het deksel op de pan en zet de pan van het
vuur. Laat garen.
Zo bekomt U een mals en sappig stukje vlees
met lekkere jus.
Opgepast: Indien de wijzer in het rode vak
komt, het vuur onmiddellijk uitzetten en het
element even van het vuur plaatsen.
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Tips:

� Indien U toch boter voor de jus wil
gebruiken, voeg deze dan pas toe net voor
U het deksel op de pan plaatst. Zo hebt U
nooit verbrande boter.

� Bevroren vlees houd je even onder de
warmwaterkraan en bak je nadien op
dezelfde manier. Laat nog ongeveer 10
minuten op lage stand staan (naargelang
de dikte van het vlees).

� Worsten leg je in een koude pan en laat je
geleidelijk mee opwarmen (dit voorkomt
stukspringen). Zet in dit geval het vuur op
half-hoge stand.

� Gepaneerde vleessoorten hebben een
weinig vetstof nodig.

� Om steak “blue” te bakken; geen deksel
gebruiken.
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Aardappelen koken:
Schil en was uw aardappelen. Neem een kookpot en doe de aardappelen er spoelnat in.
Zorg ervoor dat de kookpot minstens voor 2/3 gevuld is anders voeg je er 3 à 4 eetlepels
water aan toe. Zet de kookplaat op de maximumstand. Als de wijzer van de thermostaat
het eerste groene streepje bereikt zet je het vuur op de minimumstand (1 of 2). indien er
stoom ontsnapt voor de wijzer de groene zone bereikt, zet je het vuur op dat ogenblik al
op een lage stand. Doe het deksel nooit open tijdens het kookproces, anders moet je er
elke keer een eetlepel water aan toevoegen. Eens het vuur op de lage stand geplaatst te
hebben zijn uw aardappelen na ongeveer 20 minuten gaar.

Uien braden:
Pan op het vuur opwarmen op de maximum stand. Wanneer de wijzer van de thermostaat
begint te bewegen, doe je de ajuin in de pan en voegt een eetlepel water toe. Voortdurend
roeren. Om een mooie bruine kleur te bekomen kan je af en toe tijdens het roeren een eet-
lepel water toevoegen.

Rijst koken:
Doe in een kookpot 2 tassen water en 1 tas rijst. Zet het vuur op half hoog vuur tot de wij-
zer van de thermostaat de groene zone bereikt. Eens de groene zone bereikt zet je het vuur
op het minimum, vanaf dit moment nog zo’n 15 minuten laten verder koken en uw rijst is
klaar (het water zal dan volledig door de rijst zijn geabsorbeerd).

Groentensoep:
Reinig en spoel alle groenten (of neem nog bevroren diepvriesgroenten), zet een kookpot
op het vuur, de stand op maximum. Als de wijzer van de thermostaat begint te bewegen,
doe je de groenten allemaal samen in de kookpot. Stoof de groenten (af en toe roeren)
gedurende 5 minuten, voeg water toe en plaats het deksel op de kookpot. Laat het vuur op
de maximumstand staan tot de wijzer de groene zone bereikt, dan zet je het vuur op mini-
mum. Na 15 minuten kruiden naar eigen smaak.

Groentenstampot:
Reinig en spoel de groenten en de aardappelen. Doe alles samen, spoelnat in een kookpot.
Zorg ervoor dat de kookpot minstens voor 2/3 gevulde is (anders doe je er 3 à 4 eetlepels
water bij). Zet het vuur op de hoogste stand tot de wijzer aan het eerste groene streepje
komt. Eens de wijzer aan het groene streepje is zet je het vuur op een lage stand.
Belangrijk : het deksel nooit openen tijdens het kookproces! Ongeveer 20 minuten na het
verlagen van uw kookplaat zijn uw groenten en aardappelen gaar. Pureer ze en voeg krui-
den toe naar believen.

Pizza bakken in uw pan:
Koop een pakje kant-en-klaar pizzadeeg. Smeer de pan 24 of de grillpan in met olijfolie.
Leg het deeg in de pan, doe er een laagje tomatenpuree over en beleg naar believen (hesp,
salami, champignons, uien,...), doe er kruiden over (oregano, marjolijn, peper en zout).
Opgepast nog geen kaas over strooien. Plaats de pan op het vuur op een lage, middelma-
tige stand. Plaats het deksel op de pan. Als de thermostaat de groene zone bereikt neem je
het deksel van de pan en strooi je de kaas over de pizza. Plaats het deksel terug op de pan
en laat de pizza verder garen gedurende 10 à 12 minuten. Gedurende deze tijd het deksel
niet meer optillen en het vuur steeds op middelmatig-lage stand laten staan.

Bereidingswijzen



Recepten

1

2

Macaroni met rode of groene andijvie

ingrediënten voor 4:
� 400 gr macaroni
� 2 kroppen rode of groene andijvie
� 180 gr gorgonzola
� 1 kleine ui
� 1/2 glas witte wijn
� boter
� zout en peper

Pel de ui en snijd ze klein. Stoof ze in een pan met
een lepel water. Voeg de gewassen en in repen gesneden salade toe. Besprenkel
met witte wijn en breng aan de kook. Voeg na 5 minuten de gorgonzola toe en
wacht tot de kaas volledig gesmolten is. Kook ondertussen de pasta in gezouten
water. Afgieten en op smaak brengen met de saus. Onmiddellijk serveren.

Asperges op Vlaamse wijze

ingrediënten voor 4:
� 2 bundels asperges
� 4 eieren
� 100 gr boter
� peterselie
� nootmuskaat
� zout

Schil de asperges grondig. Was ze en leg ze druipnat in de pan 24 cm, kruid met
nootmuskaat en zout. Leg boven op de asperges de gewassen eieren. Plaats het
deksel en stoom volgens de richtlijnen “koken zonder water”. Kooktijd ±30
minuten. Haal de pan van het vuur, neem de eieren uit de pan en plaats de boter
op de asperges. Sluit terug af met het deksel. Plet ondertussen de eieren fijn en
meng met de fijngehakte peterselie. Serveer de asperges op een bord, overgiet
met de gesmolten boter en presenteer met de geplette eieren.
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Recepten
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4

Zeevruchten salade

ingrediënten voor 4:
� 6 kersttomaatjes
� 1/2 gele paprika
� 150 gr gekookte garnalen
� 300 gr gekookte inktvis of scampi’s
� 1 peterseliebundel
� 8 groene en 8 zwarte olijven
� 2 citroenen
� olijfolie
� zout

Leg de garnalen en de inktvis in het stoomver-
giet, bestrooi met zout, sluit af met het deksel en kook enkele minuten. Was
ondertussen de groenten. Snij de paprika in reepjes en de tomaten halfdoor.
Meng de olijven, garnalen, de inktvis in rondjes gesneden of scampi’s met de
groenten en kruid met fijngesneden peterselie, olie, zout en citroensap. Deze
salade kan je perfect garneren met 4 gestoomde koningsgarnalen.

Erwten met ham en room

ingrediënten voor 4:
� 500 gr verse peulerwten
� 2 sneden ham in kleine blokjes gesneden
� 30 cl verse room
� peper en zout

Breng in een pot 2 cm water aan de kook, plaats de erwten in het stoomvergiet en
plaats deze over het kookelement, bestrooien met zout, het deksel plaatsen en 20
minuten koken. Leeg de met water gevulde pot en giet de erwten hierin, voeg de
ham en de room toe en meng een minuut op een hoog vuur. peper toevoegen en
onmiddellijk serveren.
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Recepten
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6

Groentenkrans in een toren

ingrediënten voor 6:
� 500 gr prinsessenbonen
� 500 gr wortelen
� 1 broccoli of bloemkool
� 3 tomaten
� peterselie

Was alle groenten. Neem het kookelement 20 cm
en vul met de prinsessenbonen. Hierop zet je het
vergiet 20 cm met de wortelen. Plaats er het ver-
giet 24 cm met de broccoli bovenop. Neem de ring en rasp en leg hierop de toma-
ten, maak met een scherp mes in elke tomaat een sneetje. Gebruik de serveer-
schaal 24 cm omgekeerd als deksel. Zet het vuur op een hoge stand, als de ser-
veerschaal bovenaan warm is verminder het vuur naar een lage stand. Stoomtijd
ongeveer 40 minuten. De zuignap helpt U het deksel op te tillen, de hendel
gebruikt U om de rasp eruit te halen. Serveren met peterselie.

Gevulde courgettes

ingrediënten voor 4:
� 4 grote courgettes
� 80 gr kalfsgehakt
� 1 ei
� 1 bosje peterselie
� 1 lepel broodkruim
� look
� olijolie
� zout en peper
� nootmuskaat

Was de courgettes, snij ze in de lengte in twee en haal de pitten eruit. Meng het
gehakt met de peterselie, het eigeel en het broodkruim in een kom; breng op
smaak met nootmuskaat, look, peper en zout; vul de courgettes en plaats ze in de
pan, voeg 2 eetlepels water toe en zet op het vuur. Sluit af met het deksel en geef
dit een kwartdraai (zie “gebruik van de thermostaat”). Na 20 minuten garen, voeg
enkele druppels olie toe.
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Recepten
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Gehaktbrood met krieken

ingrediënten voor 4:
� 1 kg gehakt
� 2 eieren
� 1 grote ajuin
� 2 teentjes look
� 2 mespunten oregano
� 125 gr paneermeel
� peper en zout
� 700 gr krieken
� eventueel suiker en maïzena-express

Meng gehakt met eieren, fijngesneden ajuin, look, ore-
gano, peper en zout. Voeg paneermeel in porties toe en kneed telkens verder. Je laatste
paneermeel gebruik je om het vleesbrood in te rollen. Bak alle kanten van het vleesbrood
bruin op hoge stand. Zet nadien het vuur op een lage stand en braad 50 min. verder.
Gebruik de serveerschaal als deksel. Neem nu de andere serveerschaal en zet deze boven-
op de kookpot. Warm zo de kriekjes op. (Voeg eventueel suiker en maïzena-express toe).
Serveer met brood of aardappelen.

Kip met champignons

ingrediënten voor 4:
� 1 kip van ± 1 kg
� 100 gr kippelever
� 100 gr magere ham
� 100 gr gehakte champignons
� zout en peper

Bereid de vulling met kippelever, ham en cham-
pignons, alles fijngehakt. Maak de kip zorgvul-
dig schoon en vul met de mengeling, knoop ze
met een touwtje dicht en breng op smaak met zout en peper. Plaats een pot op het
vuur en breng op temperatuur tot aan het blauwe streepje van de thermostaat.
Plaats nu de kip in de pot. Geen paniek als de kip aan de bodem kleeft deze zal
na enkele minuten vanzelf loskomen. Bruin nu de beide zijden. Voeg een beetje
witte wijn toe en een glas water. Sluit het deksel met een kwartdraai. Zet het vuur
op lage stand. kooktijd: 40 minuten.
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Recepten
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Konijn met kruiden

ingrediënten voor 4:
� 1 groot konijn
� tijm
� laurierblaadjes
� dragon
� oregano
� peterselie
� witte wijn
� zout en peper

Neem een pan en breng op temperatuur tot het eerste blauwe streepje van de
thermostaat. Plaats het konijn erin en bruin alle zijden. Voeg de witte wijn en de
kruiden toe, goed mengen en bedekken met een omgedraaide serveerschaal met
dezelfde diameter om het oveneffect te bekomen. Kook gedurende 50 minuten.

Zeebaars met basilicum

ingrediënten voor 4:
� 1 kg zeebaars
� 1 glas witte wijn
� 1 selderijstengel
� 1 kleine ui
� 1 wortel
� aardappelen
� 1/2 glas water
� 100 gr pure roomboter
� 1 bundel basilicum
� zout

Maak de vis schoon en zout. Schil de aardappelen, doe deze in het 20 cm vergiet.
plaats de vis in het stoomvergiet 24 cm. Vul het kookelement 20 cm met de wijn,
water, ui, wortel en selder. Plaats op elkaar en stoom gedurende 15 à 20 minuten.
Meng ondertussen de boter met de fijngehakte basilicum en smelt op een matig
vuur. Fileer de vis en leg op het bord, breng op smaak met de gesmolten boter en
serveer met de gestoomde aardappeltjes.
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Recepten

11Chocolademousse

ingrediënten voor 4:
� 350 gr donkere chocolade
� 3 eieren
� 1 dl slagroom
� 6 lepels kristalsuiker

Smelt de chocolade in een warmwaterbad in een serveerschaal met een lepel
melk. Voeg de kristalsuiker eraan toe en meng het geheel. Laat afkoelen en voeg
het eigeel van 3 eieren erbij. Klop de room in een kom en klop het eiwit in een
andere kom stijf. Meng de slagroom en het eiwit bij de chocolade door het verti-
caal te mengen. Verdeel in kommetjes en laat minimum 4 uur opstijven in de
koelkast.
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De T&Tdesign kookset

alleen het beste is goed genoeg voor U!

kwaliteit

koken zonder water

bakken zonder vet

behoud kleur en smaak

levenslange garantie

energiebesparing

combinatiemogelijkheden

unieke bodem

thermostaat

behoud van vitaminen en mineralen

geschikt voor alle vuren

het design

gemak in onderhoud

samenstelling kookset

turbo-inductie

zoutvrij bereiden

cholesterolarm koken

handvaten blijven koud en mooi

gemakkelijke handleiding
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Technische gegevens

Class induction

In het verleden deden er zich soms problemen
voor doordat de inductiekookplaat niet altijd
was afgesteld op de inductiekookpotten. Om
dit te vermijden, onderkenden fornuis-en pan-
nenfabrikanten dit probleem en werd er een
breed samenwerkingsverband georganiseerd
met als doel tot bepaalde normen te komen.

Men ging de fornuizen en pannen op elkaar afstemmen.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het label ‘Class
Induction’. Met dit label wordt aangegeven dat een pan
of fornuis aan de minimum voorwaarden voldoet om
voor inductie gebruikt te worden. Class Induction is ech-
ter géén kwaliteitslabel. Er wordt niet mee beweerd dat
de ene pan beter is dan de andere of dat het ene fornuis
een hogere kwaliteit heeft dan het andere. Het label wil
uitsluitend zeggen dat de pan geschikt is voor inductie
en het fornuis geschikt is voor de pan die hetzelfde label
draagt.

De fabrikant van de T&T-kookset is lid van de ‘Class
Induction’, zodat u er zeker van bent dat als u een kook-
plaat met dit label aanschaft, u een optimale werking van
uw kookset en kookplaat zal hebben. Dit wil niet zeggen
dat uw kookset niet zal werken op andere kooplaten zon-
der dit label.

Belangrijk is de diameter van het magnetische veld.

Detail magnetisch veld
Kookpot 16 cm = magnetisch veld 13 cm
Koopot 20 cm = magnetisch veld 17 cm
Kookpot 24 cm = magnetisch veld 21 cm




