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VÅRT NYA KÖK är den oundgängliga tidningen för alla som anser att 
köket är den centrala platsen i hemmet. Vackert utformad, välskriven och  
ständigt aktuell behandlar VÅRT NYA KÖK allt som kretsar kring köket,  
maten och drycken.

För alla dem som vill bygga nytt kök, renovera sitt gamla kök eller bara 
piffa upp det, hjälper tidningen med inspiration, tips och handfasta råd, 
vare sig det handlar om köksinredning, kakel, diskbänkar eller vitvaror.  
Köksmaskiner och köksgeråd har sin givna plats i tidningen.

Mat har en central plats i köket och i Vårt Nya Kök behandlas alla 
aspekter av vår dagliga föda.  Recept, aptitretande bilder, läckra råvaror  
– allt får plats i Vårt Nya Kök.

Som chefredaktör och erfaren vinskribent 
med resor i, och kunskaper om, världens alla 
vinländer, så ägnar jag mig särskilt åt att para 
ihop läcker mat med läckra viner. I kombinatio-
nen ligger det där lilla extra vi alltid mår bra av.

Varmt Välkommen till oss på Vårt nya kök!

Vad vore ett kök utan mat ?

Jan Holmström
Chefredaktör

Vann Vinakademins stora pris 2012

Ak tuella mat profiler
Varje nummer bjuder på en stark matprofil som delar med 
sig av sina mattips och personliga idéer för köksregionen. 



VIN hAR AllTId utgjort en stor del av mitt liv. Jag minns ännu smaken 
på den flaska 1966 Château lafite-Rothschild som slog ner som en 
bomb i mitt huvud och förändrade mitt liv för 35 år sedan.

Sedan dess har jag provat vin, arbetat i vinfält, skrivit om vin och 
funderat kring vin. Jag träffade min hustru över 3 000 glas vin, och 
har skaffat mig vänner och bekanta över hela världen, alla lika galet 
besatta av vin som jag.

därför tar jag nu steget och gör Jannes Vin, ett magasin där jag 
ger min syn på allt det underbara vin som sköljer över oss. 

För vin är inte bara en måltidsdryck, det är ett resultat av idogt 
arbete, ett klimat, en jordmån och en historia. Allt tolkat av en vin-
makare. För vin handlar om oss, våra 
känslor och våra drömmar.

Vin är på många sätt ett litet stycke 
av naturens magi, och jag hoppas att 
du ska kunna glädjas med mig i vinets 
underbara värld, vare sig vi rör oss bland 
topparna eller de underbara små per-
sonligheterna.

Varmt Välkommen till oss på Jannes Vin!

Jannes Vin

Jan Holmström
Chefredaktör



V in

Vi besöker både klassiska och nyöppnade restauranger där köket 
bjuder på både kulinariska överraskningar och spännade inredning.

Vi har valt recepten efter säsong och tipsar om de bästa rätterna för både festen och frukosten. 
Inspirerande matlagningstips från ledande och prisbelönade kockar och deras receptsamlingar.

Chefredaktör Jan holmström guidar läsarna i vinets värld och 
utser varje månad sina favoriter bland nyheterna.

UTVAld KÖKSdeSIgN från de moderna kökformgivarna och ledande leverantörs 
samsas med aktuella accessoarer som inspirerar till personliga val  i köket.

Kök & accessoarer

Mat

Restauranger



VÅRT NYA FÖRlAg har sedan starten arbetat med konceptulla 
lösningar för alla sina titlar. Vi erbjuder skräddarsydda 

aktiviteter för våra kunder där advertorial, webb, facebook, 
redaktionellt, bilagor, tävlingar och event sammanbinds till 

promotionlösningar efter kundens önskemål och behov.  
Vi har genom åren genomfört en rad innovativa och 

spännande koncept där vi arbetat crossover med flera av våra 
varumärken och aktiviteter som genererat goda resultat och stor 

uppmärksamhet i branschen och hos våra läsare. 
Var med oss och utnyttja våra erfarenheter och kreativa resurser 
under kommande år för att uppnå en maximal och långsiktig 
kommunikation där alla delar i konceptet länkas samman och 
bildar en effektiv och mångsidig aktivitet. detta är ett verktyg 

som genom åren byggt stor lojalitet hos både våra kunder och 
målgruppen. Vi arbetar med ett stort personligt engagemang i 
alla våra samarbeten och med ambitionen att kunna erbjuda 

unika lösningar och ideér som på uppfyller våra kunders behov.
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i butik: 12 MARS sista materialdag: 27 JANUARI 
bILAGA: jANNeS VIN & mAT 

i butik: 27 AUGUSTI     sista materialdag: 3 AUGUSTI 
bILAGA: jANNeS VIN & mAT    
    

i butik: 24 NoveMbeR     sista materialdag: 23 oKTobeR 
Tema: bäNkSkIVoR & kAkeL     
kökSGUIde, kökSINSPIRATIoN, dUkNINGAR, VIN & höSTmAT  

i butik: 16 APRIL sista materialdag: 20 MARS  
Tema: kAkeL TILL kökeT 
kökSGUIde, mATPLATSeN, VIN & PASTA

i butik: 30 JULI sista materialdag: 26 JUNI
Tema: jUbILeUmSNUmmeR Lyx 
VITVARUGUIde, kökSINSPIRATIoN, VIN & SommARmAT  

i butik: 22 DeCeMbeR sista materialdag: 20 NoveMbeR 
Tema: TReNdeR 2016 
VITVARUGUIde, kökSINSPIRATIoN SAmT bUbbeL & NyåRSbUffé 

i butik: 29 SePTeMbeR sista materialdag: 31 AUGUSTI 
Tema: kökSfLäkTAR & SPISAR 
kökSGUIde, mATPLATSeN SAmT chAbLIS & SkALdjUR 

i butik: 19 DeCeMbeR sista materialdag: 28 NoveMbeR 
Tema: TReNdeR 2015 
VITVARUGUIde,  kökSINSPIRATIoN, VIN & feST mAT 

i butik: 25 JUNI sista materialdag: 29 MAJ
Tema: kökSPLANeRING 
kökSGUIde, kökSRedSkAP, VIN & GRILLAT 
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Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

Vårt Nya kök

december
jaNuari

VåRT NyA kök

april

juNi

juli

augusti 
september

NoVember
december

jaNuari

oktober

Vad ska man tänka på vid val av vit-
varor?  
– Först och främst är det centralt att tänka 
energisnålt, det är viktigt både för miljön 
och för plånboken. Det är också smart att 
satsa på tidlös design, det här är någonting 
som du kommer att behöva titta på länge.  
 
Vilken betydelse har designen på vit-
varor i dag jämför med förut?  
– Design blir mer och mer avgörande vid 
val av vitvaror. Folk vill ha en genomgå-
ende design över alla vitvaror som ska 
bidra till att skapa rätt atmosfär i hemmet. 
Tidigare var det prestanda och pris som 
avgjorde vilken vitvara man �ck med sig 
hem, i dag så väger designen lika tungt.  

Hur ska man tänka funktionsmässigt 
när man väljer vitvaror?  
– En bra fråga att ställa till sig själv är: vad 
är jag nöjd med i dag och vad är jag min-
dre nöjd med? Utgå ifrån det och tänk på 
att vara öppensinnad för nya metoder som 
är lanserade på marknaden, kanske �nns 
det någon ny funktion som du inte visste 
att du behövde.  
 
Vilka funktioner är viktiga i ett kök 
enligt er?  
– Generellt så är planeringen av hela köket 
av stor vikt. Till exempel måste ugnen vara 
i arbetshöjd, �äkten ska ha bra belysning 
och diskmaskinen får gärna vara tyst så 
man kan köra den oavsett tid på dygnet. 

Vad ska man tänka på vid val av 
vitvaror?
– Utgå från produkter som passar just 
dig, både vad gäller design och använd-
ning. Man skall aldrig kompromissa med 
funktioner och kvalitet. Utgå från att du 
kommer att ha dina vitvaror under en lång 
tid framöver.

Vilken betydelse har designen på 
vitvaror i dag jämför med förut?
– Designen på vitvarorna har en klart större 
betydelse i dag jämfört med tidigare. I 
dag vill vi att vitvarorna skall passa in med 
kökssnickerierna, både vad gäller linje-
ring, handtag och färg. En annan trend är 
att intresset för integrerade produkter som 
diskmaskiner och kyl/frys ökar.

Hur ska man tänka funktionsmässigt 
när man väljer vitvaror?
– Även om designen på vitvarorna kan vara 
viktigt så skall man inte kompromissa med 
funktionen, till exempel vid val av köks�äkt. 
För att en �äkt skall fungera optimalt krävs 

det att man väljer en �äkt som är anpassad 
för storleken på köket och den häll som 
�äkten skall monteras över. I övrigt tycker 
jag att man skall välja vitvaror utifrån sin 
egen livsstil, älskar man att laga mat skulle 
jag till exempel de�nitivt välja en ångugn.

Vilka funktioner är viktiga i ett kök 
enligt er?
– Något som man kanske glömmer bort 
när man väljer sina vitvaror är att de 
förutom bra funktionalitet även skall vara 
enkla att rengöra, till exempel att man 
väljer en ugn med pyrolysrengöring, �äktar 
med maskindiskbara fett�lter, kaffemaski-
ner med automatiska rengörningsprogram 
med mera.

Vilken är er senast lanserade produkt?
– Under hösten lanserade vi vår nya 
kombiångugn DGC 6660 XXL med 
68 liters ugnsvolym. Detta är en fullstor 
kombiångugn som kombinerar det bästa 
av två världar – den traditionella ugnen 
med varmluft, grill, över- och undervärme 

med mera. Med ångugnens möjlighet att 
arbeta med ånga. Självklart kan man även 
kombinera de olika funktionerna för att få 
bästa resultat.

Är det något speciellt kunder efter-
frågar? Vad?
– Vi har märkt av en klart större efterfrågan 
av integrerade produkter men även pro-
dukter som kombinerar olika funktioner, 
till exempel ugnar med ångfunktion eller 
ugnar med mikrovågsfunktion.

Vilka trender ser ni för år 2015?
– Trenden med att integrera sina vitvaror 
bakom kökssnickerier kommer att fortsätta 
och vi ser även att efterfrågan på kombina-
tionsprodukter kommer att stiga. En annan 
trend är även att vitvaror kan kommunicera 
med varandra, till exemel mellan �äkt och 
häll. Med Miele Con@ctivity 2.0 registre-
rar �äkten information om vad som händer 
på hällen och överför informationen till 
�äktstyrningen i �äktkåpan som sedan 
automatiskt reglerar till optimal effekt.

Självavfrostande frys och en kyl med ett 
bra �äktsystem som fördelar kylan i hela 
skåpet sätter också guldkant på vardagen 
och minskar på matsvinnet. 
 
Vilken är er senast lanserade produkt?  
– Våra �exibridge-hällar som arbetar med 
förinställda temperaturer på zonerna.  Ge-
nom att skjuta kastrullen bakåt på den av-
långa zonen får man en lägre temperatur, 
vilket är bra om man till exempel tillagar 
en sås. Detta är ytterligare ett exempel 
på funktioner som traditionellt använts 
i professionella kockars kök och som nu 
integreras mer i konsumentsegmentet. 
 
Är det något speciellt kunder efterfrå-
gar? Vad?  
– Kort sagt så eftersöks välfungerande, 
energisnåla och prisvärda produkter. Att 
kunna få hjälp med produkterna efter 
köp och att ha tillgång till service och 
matlagningsrecept via appar är också högt 
efterfrågat. 
 
Vilka trender ser ni för år 2015?  
– Vi ser ett ökat intresse för matlagning 
med ånga och sous vide som är en profes-
sionell matlagningsteknik, med vacuum-
packning och kombiångugn för enkel 
och njutningsfull matlagning i hemmet. 
Professionella kockar har använt ånga i 
tjugo år och tillagar det mesta på menyn 
i ugnen, nu börjar hemmakockar få upp 
ögonen för detta knep och våra ångungnar 
säljer som aldrig förr. 

mars



Vårt nya förlag  aB
Strandbergsgatan 57, 112 51 Stockholm, Box 30060, 104 25 Stockholm. 
Tel: +46 8 517 88 000 Fax: +46 8 517 88 001 email: info@vartnyaforlag.se

Vårt nya förlag
Vårt Nya Förlag är ett ungt och modernt 
tidningsförlag vars ledning och medar-
betare har många års erfarenhet av 
tidningsproduktion och förlagsverksamhet. 
Förlagets huvudkontor ligger på Kungshol-
men i Stockholm. Vi har lagt tonvikten på att 
skapa moderna tidskrifter i magasinformat 
med unika och spännande kombinationer 

vad det gäller redaktionellt innehåll. Kvalité 
för både läsare och annonsör är några av 
förlagets grundstenar varför val av papper 
och tryck håller högsta kvalitet utan att kom-
promissa med miljöaspekten, något som blir 
allt viktigare för alla företag som tänker på 
framtiden. Samtliga av förlagets tidningar 
uppfyller därför kraven för svanenmärkning.

TeKNISKA FAKTA
Satsyta – 188x246 (Ufallande 220x285 + 3mm)
Tryckförfarande – Offset
Maximal rastertäthet – 150lpi
Bindning – limbindning
4-färgskala – europa-skalan
Material – digitalt
Inlagepapper – 90g MWC
Omslag – 250g galleri Art (WFC)
ICC-profiler – Iso webcoated

ReKlAMATIONeR
Reklamationer som rör införda annonser 
måste göras inom 7 dagar från utgivnings-
dag, beträffande fakturor inom 14 dagar från 
fakturadatum.

Tidningen ansvarar inte för fel beroende 
på undermåligt material. Vid förseningar av 
annonsmaterial ges ingen reklamationsrätt.

Vårt nya förlag ger i dag ut: 
Vårt Nya hem, Vårt Nya hus, Vårt Nya Kök och Magasinet KVINNA och Vårt Nya Kontor.

AllT MATeRIAl
Materialet som skickas till oss skall vara 
högupp-lösta filer i pdf-format, samt 
anpassade efter våra specifikationer. 
Om du är osäker på inställningarna eller 
på hur du ska skapa din pdf, kontakta 
gärna Vårt Nya Förlag så får du den info 
du behöver. du kan även få ICC profiler 
och joboptiens mailade till dig.

SÄNdNINg AV dIgITAlT MATeRIAl
När du skickar material till oss vill vi helst att 
du använder dig av vår ftp-server. Använd 
dig av en ftp-klient (ex. Transmit eller fetch för 
mac. Ftp Cute för PC) eller logga in via hem-
sidan, ftp.vartnyaforlag.se, när du ska ladda 
upp material. Väljer du ändå att använda 
mail för att leverera material så bör du tänka 
på följande: bifogad fil får vara max 10 mb. 
Packa filen med stuffit eller zip. som både 
minskar och skyddar filen.

MATeRIAlSPeCIFIKATION - VÅRT NYA KÖK

KONTAKT
Vårt Nya Förlag AB    tel: +46 (0)8 517 88 000   fax: +46 (0)8 517 88 001   e-mail: annons@vartnyakok.se

VIA FTP
host / Adress: ftp.vartnyaforlag.se
User Id / Användare: kok
Password / lösenord: annons

VIA MAIl
Bifoga annonsmaterialet 
i ett mail till: 
annons@vartnyakok.se

VIA POST elleR BUd
Vårt Nya Förlag AB
Att: Vårt Nya  Kök/ Annonskoordinator
Strandbergsgatan 57
Box 300 60 / 104 25 Stockholm

UPPSlAg UTFAll* 440x285 mm
UPPSlAg SATSYTA 408x246 mm

BAKSIdA UTFAll* 220x260 mm
BAKSIdA SATSYTA 185x245 mm

helSIdA UTFAll* 220x285 mm
helSIdA SATSYTA 188x246 mm

hAlVSIdA STÅeNde UTFAll* 108x285 mm
hAlVSIdA STÅeNde SATSYTA 87x246 mm

HAlVSIdA lIggANde UTFAll* 220x145 mm
hAlVSIdA lIggANde SATSYTA 174x120 mm

FJÄRdedel SATSYTA 87x120 mm
ÅTTONdel SATSYTA 87x57 mm

ANNONSPRISeR
OMSlAg 3
BAKSIdAN
BIlAgA

50 000kr
70 000kr

 offereras separat  

UPPSlAg
1/1-SIdA
1/2-SIdA

70 000kr
45 000kr
29 500kr

gAlleRIeT  
1/4-SIdA
1/8-SIdA

17 500kr
9 500kr

* utFall 3 mm


