Maak het beste van quarantaine-Pasen

HobbyHandig 03-2020 blz. 44

Readly brengt een selectie van creatieve oplossingen voor vermaak en saamhorigheid tijdens quarantaine-Pasen dit jaar. Een
lange Paastafel, schouder aan schouder met familie en vrienden zit er dit jaar niet in. Dat we in zelfisolatie zitten betekent dat
er creatieve oplossingen gevonden moeten worden om Pasen ‘extra small’, maar wel feestelijk te vieren. Readly speelt in op 4
onderwerpen om het beste uit Pasen te halen met zo min mogelijk mensen, maar zo veel mogelijk variatie.
BLIKVOER CHIQUE
Ingeslagen ‘voer in blik’ moet ook tot zijn recht komen. Er is bewezen dat Nederland genoeg (vers) eten heeft voor iedereen en dat
conserven beter gebruikt kunnen worden dan bewaard. Readly geeft vier tips hoe dit te verwerken is in feestelijke gerechten.

1. Bereid heerlijke Chana Masala

Foodies 04-2020 blz. 61 & 63
https://go.readly.com/magazines/5be947b703c6b75814000250/5e5e7006e2b2ca4b2f6bf67c/63

2.Maak gesmoorde lamsschenkel met oriëntaalse rijst
Koken & genieten 02-2020 blz. 8 Gesmoorde lamsschenkel met orientaanse rijst
https://go.readly.com/magazines/5be9485303c6b73fe8000255/5e5e307ce2b2ca4b2f6bf36c/8

4.Kook Arabische shakshuka met groene groenten
Foodies 04-2020 blz. 55
https://go.readly.com/magazines/5be947b703c6b75814000250/5e5e7006e2b2ca4b2f6bf67c/55

5.Bak hartige makreelkoekjes
Paleo 02-2020 blz. 70
https://go.readly.com/magazines/5bc5ed65d9e8408aa000007f/5e569a58e2b2ca4b2f6bd91d/70

KIND IS DE BAAS
Nu de scholen dicht zijn kan het weleens een uitdaging zijn om de kinderen thuis bezig te houden. Dit vereist enige creativiteit. Readly
selecteerde een tweetal tips waarbij de kinderen tijdens het Paasweekend aan het roer kunnen staan.

1.Maaltijd-remix met pizza als ontbijt
MjamTaart! 03-2020 blz. 12
https://go.readly.com/magazines/5bec201c03c6b7ef83000357/5e830c30d9e8400b22631fec/12

2.Paasontbijt op bed
Foodies - NL 04-2020 blz. 83 https://go.readly.com/magazines/5be947b703c6b75814000250/5e5e7006e2b2ca4b2f6bf67c/83

VIRTUEEL KNUTSELFEEST
Juist nu, tijdens de zelfisolatie, heeft men veel baat bij het gebruik van platforms. Zo zijn niet alleen de aanmeldingen op digitale lees-apps
gestegen, maar ook het gebruik van virtuele meeting rooms zoals Zoom en Google Hangouts. Readly geeft enkele tips voor een virtueel
knutselfeest.

1.Maak Paasetiketten en eiernestjes

LandIdee 02-2020 blz. 53
https://go.readly.com/magazines/5bc5dc32d9e840a862000081/5e4d0eece2b2ca4b2f6bb2ee/53

2.Knutsel een haas, kip of kuiken

HobbyHandig 03-2020 blz. 45
https://go.readly.com/magazines/5bec1eacd9e8409e0a0002e8/5e788e68d9e8407437287ab9/45

3.Tover je tulpen om tot Paasartikel
Weekend 04-2020 blz. 53
https://go.readly.com/magazines/5bc5d0c603c6b71532000075/5e821061e2b2ca74aff33fa3/53

PAASPOST
Een lief gebaar wordt deze periode extra gewaardeerd en mensen verzinnen creatieve manieren om elkaar in het zonnetje te zetten.
Bijvoorbeeld via brieven, pakketten en tasjes aan de deur. Ook Readly moedigt aan lief voor elkaar te zijn. Hieronder een aantal tips voor
verrassende Paaspost.

1.Maak een Paaskaart
Mijn Hobbykaart XL 03-2020 blz. 7
https://go.readly.com/magazines/5bec1d24d9e840fcb300039b/5e4be7ded9e84001c348dc72/7

2.Een lief haasje of een mooi Paasboeket

LandIdee 02-2020 blz. 93
https://go.readly.com/magazines/5bc5dc32d9e840a862000081/5e4d0eece2b2ca4b2f6bb2ee/93

Over Readly- Readly is een digitale abonnementsservice waarmee gebruikers onbeperkt toegang hebben tot bijna 5.000 nationale en
internationale magazines - allemaal in één app. Readly is in 2012 opgericht door Joel Wikell in Zweden en is vandaag één van de meest
toonaangevende bedrijven in Europa wat betreft digitale magazine abonnementen, met gebruikers in 50 markten. In samenwerking met
ongeveer 800 uitgevers wereldwijd digitaliseert Readly de magazine sector. Ons doel is om de magie van magazines naar de toekomst te
brengen, waardoor de consument kwaliteitscontent kan blijven ontdekken. In 2019 verspreidde Readly meer dan 120.000 magazineuitgaven die 83 miljoen keer zijn gelezen. www.readly.com
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