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Ontdek de nieuwe 
Miele Generatie 7000  

in wereldpremière.

Miele. Immer Besser.

Keukentoestellen 
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Bij Miele is innovatie nooit een doel op zich. Elke technische 
ontwikkeling effent het pad voor meer creativiteit en pure 
magie in de keuken. Het zijn die wonderlijke momenten die we 
onze gebruikers ten volle willen laten beleven. Miele gelooft 
daarom in intuïtieve technologieën, met keukentoestellen 
die denken voor mensen, niet omgekeerd. Met slimme 
technieken die instinctief bediend en individueel gebruikt 
kunnen worden. Met toestellen die altijd topkwaliteit bieden. 
Generation 7000 van Miele is het nieuwste staaltje vernuft 
dat dat alles samenbrengt. De beste innovatie is er immers 
één die het werk ongemerkt vlotter maakt, die inspireert tot 
meer creativiteit en alle obstakels uit de weg ruimt.

Generatie 7000
Inspirerend innovatief



Kook vanop afstand met FoodView 
en perfectioneer gerechten met 
TasteControl.

Maak kennis met PowerDisk, een 
systeem dat niet alleen volautomatisch 
maar ook correct doseert.

Volumetrisch koken en gerechten tot 70 % 
sneller bereiden met de Dialog Oven.

FullFlex: een flexibele kookplaat met 
panherkenning.

Ontdek CoffeeSelect en de nieuwe 
functies AutoClean, AutoDescale en 
Cupsensor.
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Generatie 7000
Een strak en slim design is belangrijk en geeft extra cachet aan de nieuwe Generatie 7000 

keukentoestellen van Miele. Maar wat er aan de binnenkant van een keukentoestel zit is minstens  
even belangrijk. De Generatie 7000 keukentoestellen van Miele kennen slimme en ingrijpende  

aanpassingen die uniek en revolutionair zijn in het segment van de keukentoestellen.  
Ontdek de nieuwe Generatie 7000 features in wereldpremière.
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 ContourLine legt de focus op de inbouwapparatuur zelf. Daardoor 

is dit gamma ideaal voor zowel een moderne als traditionele 
keukeninrichting. 

ContourLine combineert in het front namelijk een glazen oppervlak 
met roestvrijstaal volledig rondom het toestel. Je inbouwapparatuur 
maakt op deze manier een huiselijk en gezellig statement in je keuken. 
Houd je bijvoorbeeld van een landelijke stijl met keukenkastdeuren 
in gesculpteerd of beschilderd hout? Dan maakt de ContourLine de 
ruimte af.

Design ContourLine
Klassiek geïnspireerd · Meer roestvrij staal · Functioneel
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Met glazen fronten, geïntegreerde gebruikerspanelen 
en robuuste handgrepen die lijken te zweven boven het 
oppervlak, zorgt PureLine voor een gevoel van lichtheid in je 
keuken. Het pure, lineaire en transparante design past perfect 
in een hedendaagse leefomgeving en combineert uitstekend 
met diverse materialen en afwerkingen. Hoewel bij PureLine 
het accent ligt op de glazen oppervlakken, zijn de fronten 
subtiel afgewerkt met CleanSteel roestvrijstalen elementen. 
De decoratieve stroken boven- en onderaan het front en 
de handgreep in roestvrijstaal benadrukken namelijk de 
horizontale lijnen in het ontwerp van deze inbouwtoestellen. 
Resultaat: een harmonieus, functioneel geheel.

Design PureLine
Horizontaal geaccentueerd · Meer glas · Opvallende greep
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Wat VitroLine uniek maakt, is het grote glazen front met 
bijpassende handgreep. De nieuwe handgreep is een 
staaf van hoogwaardig metaal in de kleur van het toestel.  
De voorzijde van de handgreep is stijlvol afgewerkt met glas 
dat identiek dezelfde kleur heeft als het bedieningspaneel en 
de deur. Daardoor loopt de VitroLine-handgreep naadloos over 
in het glazen front van het toestel. De boven- en onderrand 
van het glas in de VitroLine-handgreep zijn voorzien van een 
dun beschermingsstrookje. Het ontwerp van de VitroLine-
handgreep is gebaseerd op de vorm van de roestvrijstalen 
PureLine 7000 en het oppervlak van de metalen handgreep 
past bij de kleur van het apparaat. VitroLine-apparaten zijn 
nieuw in het Generatie 7000 gamma en beschikbaar in 
Obsidiaan zwart, Grafiet grijs en Brilliant wit.

Design VitroLine
Glazen consistentie · Tijdloos · Modern
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Kenmerkend voor de ArtLine-inbouwapparaten is dat ze 
volledig greeploos zijn. Een absolute meerwaarde in moderne 
huizen waar de keuken vaak naadloos overloopt in de 
woonkamer. De toestellen geven een ultramoderne uitstraling 
aan de keuken dankzij de strak aansluitende fronten met 
geïntegreerde M Touch displays.

Een design zonder handgrepen houdt bovendien ook 
technologische vernieuwingen in zoals de touchscreen-
applicaties. Zo is er Touch2Open: raak een ingebouwde 
sensortoets aan en de deur van stoomoven, oven of 
microgolfoven gaat vanzelf open en dicht. Soft2Open zorgt 
er vervolgens voor dat alles met een uniforme en soepele 
beweging gebeurt die – eens de deur bijna volledig open is 
– wordt gedempt.

De ArtLine inbouwtoestellen zijn verkrijgbaar in twee trendy 
kleuren. Zo is er koel Grafiet grijs, dat soberheid en rust in de 
hand werkt. Voor wie het liever wat meer uitgesproken heeft, 
is ArtLine ook beschikbaar in Obsidiaan zwart.

Design ArtLine
Puur minimalisme · Greeploos · Perfect geïntegreerd



O
VE

N
S 

 1
4 

Ovens
Wordt het een stoomoven, microgolfoven, klassieke, Dialog of combi-oven? Welk toestel je 

kiest, is afhankelijk van veel factoren. Kijk in de eerste plaats naar je gewoontes en voorkeuren.  
Sta je graag in de keuken? Hou je van bakken en braden? Wil je snel eten verwarmen, wil je 
regelmatig iets uit de diepvries instant ontdooien of probeer je misschien gezonder te eten? 
Daarnaast spelen ook het budget en de beschikbare ruimte in je keuken een belangrijke rol.  

Keuze uit vier mogelijke toestellen of een 2-in-1 toestel.

De Dialog Oven 
Vis bereiden in een blok ijs of een 
kalfsfilet in een jasje van bijenwas? 
Zonder dat het ijs en de bijenwas 
smelten? Het is tijd om onze manier 
van koken opnieuw uit te vinden met 
de Dialog Oven van Miele.

De stoomoven 
Hoewel Miele ze al meer dan dertig 
jaar maakt, breekt de stoomoven nu 
pas écht door in de keuken. In deze 
oven gaar je alles wat je anders in 
een pan met water zou koken, zoals 
groenten, aardappelen, rijst en pasta.

De microgolf 
De grote favoriet sinds de jaren 
zestig, dankzij de supersnelle 
service. De microgolfoven gebruik je 
om je kant-en-klare maaltijd, restjes 
uit de koelkast, een kopje water, 
soep of een flesje melk snel op te 
warmen, maar ook om diepgevroren 
voedsel te ontdooien.

De traditionele oven 
Vandaag is de klassieke oven een niet 
weg te denken keukentoestel voor 
heel wat mensen. Denk maar aan 
een diepvriespizza op vrijdagavond 
in de oven schuiven, een ovenscho-
tel maken voor vrienden, croissants 
afbakken op zondagochtend, een 
verjaardagstaart bakken of de familie 
verwennen met een kerstgebraad.
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Langs de buitenkant is de Dialog Oven niet te onderscheiden van een traditionele oven. Maar ín de Dialog Oven zit 
een nieuwe technologie die een revolutionaire manier van koken, bakken en garen aankondigt met resultaten op 
sterrenniveau.

Voor het eerst wordt gebruikgemaakt van de M Chef-
technologie waarbij elektromagnetische golven op een 
intelligente manier reageren op de textuur van het voedsel. 
Met de Dialog Oven wordt voedsel volumetrisch bereid. 
Zo wordt vlees bijvoorbeeld gelijkmatiger gegaard en blijven 
de sappen erin behouden. Vis en groente behouden hun 
fijne structuur en deeg rijst opmerkelijk beter. Bovendien 
kunnen tal van verse ingrediënten voor een volledige maaltijd 
perfect samen op één bakplaat de oven in en alles is op 
precies hetzelfde moment gaar – en dat tot 70% sneller 
dan met conventionele kookmethodes. 

Omdat elektromagnetische golven voor een garing zorgen 
zonder dat het product bruin wordt, kan bijvoorbeeld brood 

zonder korst worden gebakken. Voor een klassiek brood 
mét korst en de geroosterde aroma’s van aangebruind 
vlees combineert de oven de M Chef-technologie altijd 
met stralingswarmte. Op dit vlak is de Dialog Oven perfect 
uitgerust met veel van de voordelen van Mieles vlaggenschip 
producten, waaronder een gebruiksvriendelijk M Touch 
display en de zelfreinigende pyrolysefunctie. Voor het eerst 
wordt er gebruikgemaakt van elegante en gelijkmatige LED 
verlichting op alle niveaus van de oven.

Het gebruik van de oven wordt vereenvoudigd door 
automatische programma’s zonder de creativiteit van de 
gebruiker in te perken.

Een wereld van innovatie bij jou thuis

De Dialog Oven
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Het is handig om bij het kiezen van de inbouwtoestellen voor je keuken te beginnen bij de traditionele oven, want deze 
is vandaag voor zowat iedereen onmisbaar. De Miele-oven heeft bovendien verschillende kenmerken die het kokerellen 
een stuk vergemakkelijken. 

Praktisch
De Miele-oven heeft een ovenruimte van 49 liter (45 cm 
hoog) tot 76 liter (60 cm). Je kunt bovendien de temperatuur 
van 50 tot 300 °C tot op de graad nauwkeurig regelen.  
Ze verwarmen in minder dan 5 minuten voor tot 180 °C.

Sappige en luchtige gerechten
Bak in de Miele-oven de luchtigste broden en het 
sappigste vlees met een krokante korst met de functie 
Profi. Met deze functie voeg je stoom toe tijdens het 
bakken. Je hoeft alleen een glaasje water onder de 
watertuit te houden voordat je de functie opstart.

Makkelijk en snel schoonmaken
De Miele-ovenruimtes beschikken over een speciale 
anti-aanbaklaag PerfectClean. Etensresten kunnen 
zich niet hechten, waardoor de ruimte eenvoudig te 
reinigen is. Er zijn ook ovens die beschikken over het 
zelfreinigingsprogramma Pyrolyse, waarmee de vuile 
deeltjes op hoge temperatuur omgezet worden in as.

Nauwkeurig bakken
De draadloze spijzenthermometer meet de kern-
temperatuur van je gerecht en laat je weten wanneer 
bijvoorbeeld het vlees klaar is.

FlexiClip
Bakplaten en braadroosters met een FlexiClip-
uitschuifsysteem kun je helemaal uit de oven schuiven 
zodat je de gerechten makkelijk uit de oven kan halen. 
Veilig en gemakkelijk dus!

MotionReact
Je kan je oven zelfs bedienen zonder hem aan te raken. 
Je hoeft maar in de buurt te komen om de ovenruimte 
te laten oplichten of de display in te schakelen. Ook de 
geluidstonen die het einde van de gaartijd aangeven,
kunnen worden uitgeschakeld door naar de oven toe 
te komen. Gebruik je een toestel achter een gesloten 
meubelfront? Dan zorgt MotionReact voor een akoestisch 
signaal en wordt het toestel zo nodig uitgeschakeld.

TasteControl
Na het tijdgestuurde bereidingsproces wordt de 
ovenruimte meteen gekoeld om te voorkomen dat je 
gerechten onbedoeld zouden nagaren.

FoodView
Hoe staat het met die ovenschotel? Je komt het zelfs op 
afstand te weten dankzij de camera in de ovenruimte.

De Traditionele oven
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In een stoomoven kun je alles garen wat je anders in een kookpot met water op de kookplaat bereid. Stoomkoken is een 
eenvoudige techniek waarbij waterdamp of stoom, warmte afgeeft aan het voedsel in de stoomoven. Daardoor gaart 
het voedsel gelijkmatig van buiten naar binnen en gaart het eten met een uitzonderlijk vitaminen en smaak behoud.

3 kenmerken van de Miele-stoomoven

Perfecte stoomdosering
In tegenstelling tot andere systemen, wordt de stoom 
buiten de ovenruimte opgewekt. Het voordeel is hier 
dat je de temperatuur en de hoeveelheid stoom perfect 
kan doseren voordat ze in de oven wordt geïnjecteerd. 
Bovendien wordt de stoom gelijkmatig geïnjecteerd via 
de DualSteam technologie.

Gelijkmatige temperatuur
Kenmerkend voor de stoomovens is dat de temperatuur 
heel nauwkeurig aangehouden wordt. Met snelle en 
perfecte bereidingsresultaten als gevolg. In alle drukloze 
stoomovens, stoomovens met oven en stoomovens 
met microgolfoven zijn de opwarmtijden kort, dankzij 
de stoomgenerator en Dualsteam dat de stoom snel en 
gelijkmatig in de binnenruimte wordt verspreid.

Grote inox, roestvrijstalen bereidingsruimte
Wist je dat de volledige diepte van de stoomoven 
kan worden benut? Zo kunnen grote hoeveelheden 
tegelijkertijd worden bereid.

Voordelen van stomen

Stomen is gezonder
Met stomen behoud je 50% meer vitamines en 
mineralen in je gerecht, dat is wetenschappelijk bewezen.  
Bovendien hoef je geen vetstof te gebruiken waardoor de 
hoeveelheid calorieën beperkt blijft.

Stomen is makkelijker 
Aanbranden of overkoken? Onmogelijk! Bovendien 
geldt in elke stoomoven: één of twintig aardappelen? De 
bereidingstijd blijft dezelfde!

Stomen is veelzijdig
Niet alleen groenten, aardappelen en vis maar ook 
pasta, vlees, risotto, brood, gebak en desserts kan je 
klaarmaken met stoom. Met stoomkoken kun je dus 
een volledig menu in één keer bereiden. De temperatuur, 
bereidingstijd en de volgorde worden geheel automatisch 
bepaald. En sommige nagerechten, zoals rijstpap en 
crème brûlée, zijn zelfs makkelijker te bereiden met 
stoom dan op de klassieke manier. 
 

De Stoomoven
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Sinds zijn introductie in de jaren ‘60 heeft de Microgolfoven een vast plekje in heel wat keukens. Dit handige toestel 
wordt vooral gebruikt om iets op te warmen of te ontdooien. Maar steeds vaker ook komen er kant-en-klaarmaaltijden 
op de markt, speciaal ontwikkeld voor de Microgolfoven.

De voordelen van de Miele-Microgolfoven

Miele-Microgolfovens zijn er niet alleen om iets op te 
warmen of te ontdooien. Je kunt er ook chocolade in 
smelten, groenten in koken, of met de geïntegreerde 
kwartsgrill gerechten verwarmen nog een extra heerlijk 
knapperig korstje geven. Gerechten worden er ook 
automatisch 15 minuten in warm gehouden.

Heb je weinig ruimte in je keuken, maar je wilt toch 
graag een microgolf, dan kun je ook kiezen voor een 
oven met Microgolfovenfunctie. De microgolfoven is 
gemaakt van roestvrij staal met CleanSteel en is hierdoor 
heel eenvoudig en zonder reinigingsmiddelen schoon te 
maken. Ook vingerafdrukken zijn nauwelijks zichtbaar. 
De Microgolfoven heeft heel wat automatische 

programma’s. Je kiest het gewenste programma, stelt 
vervolgens het gewicht in van wat je wilt bereiden en het 
toestel doet de rest. Handig!

De Microgolfoven hebben een grote bereidingsruimte. In 
de royale roestvrijstalen bereidingsruimte kunnen grotere 
hoeveelheden, zoals een kip of een eenpansgerecht 
perfect worden bereid. Het draaiplateau met een diameter 
van maar liefst 40 cm maakt bovendien het gebruik erg 
flexibel. Zo kun je er uiteenlopende schaaltjes, bakjes, 
kopjes of borden tegelijk in kwijt. 

De Microgolfoven



Wil je graag twee functies gelijktijdig gebruiken of heb je maar de ruimte voor één 
toestel? Dan vind je bij Miele maar liefst drie 2-in-1 of combi-toestellen. Stoomovens 
gecombineerd met de klassieke oven, de stoomoven gecombineerd met de microgolf-
functies en de klassieke oven gecombineerd met microgolf.

Combi-stoomoven: 
stoomoven met klassieke oven
Combinatiegaren klinkt als iets nieuws. 
Nochtans is deze techniek al jaren 
populair in toprestaurants. Met een Miele 
combi-stoomoven haal je een toestel in 
huis waarmee je tegelijk kan bakken en 
braden, stomen, opwarmen en ontdooien 
of combinaties van beide kan doen in één 
programma. Vooral dat laatste maakt dit 
toestel zo uniek en een onmisbare partner 
in je keuken. Want voor het ultieme bak- 
en braadresultaat kun je de temperatuur, 
de vochtigheidsgraad, de bereidingstijd of 
kerntemperatuur met elkaar combineren 
in één enkele stap.

Stoomoven met microgolfoven
Met dit combi-toestel kun je gemakkelijk 
en gezond stomen en ook snel ontdooien 
en opwarmen dankzij de microgolffunctie. 
Dit combi-toestel is ook ideaal om te 
combineren met een oven, wanneer je 
in je keuken maar plaats hebt voor twee 
inbouwtoestellen. Bovendien kun je ook 
eitjes koken, gerechten vijftien minuten 

automatisch warm houden, deeg laten 
rijzen, levensmiddelen inmaken, en zo-
veel meer.

Klassieke oven met microgolf
Deze compacte oven met microgolf 
brengt alle goede eigenschappen van 
twee krachtige toestellen op intelligente 
wijze samen voor een ruimte van 45 cm 
hoog. Het is een volwaardige oven met 
verschillende functies, zoals Hetelucht 
Plus, maar daarnaast ook een microgolf 
met een groot vermogen. Je kan de 
functies afzonderlijk of samen gebruiken. 
 
Kies je voor een 2-in-1 toestel dan kan 
je met de nieuwe Quick & Gentle-functie 
de conventionele ovenverwarming 
combineren met instelbare microgolf-
elementen. Dat resulteert in een kortere 
bereidingsduur en volledig naar jouw 
smaak gegaarde gerechten. Je kan 
daarbij de innovatieve Invertertechnologie 
gebruiken voor nog meer flexibiliteit bij de 
bereiding van je dagelijkse kost.

2-in-1 oven
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Dampkap

Dankzij de intelligente besturing van 
de ventilator wordt de juiste venti-
latorstand synchroon aan de kook-
plaat ingesteld dankzij Con@ctivity. 
Na het koken blijft de ventilator naar 

keuze nog 5 of 15 minuten in werking. 
 Een rood lampje meldt wanneer vetfilters 
moeten gereinigd worden en wanneer 
koolstoffilters aan vervanging toe zijn.

Voor alle Miele-dampkappen geldt dat ze een hoge afzuigcapaciteit, een laag 
geluidsniveau en 10-laagse vetfilters hebben. Bovendien kunnen de filters ook in de 
vaatwasser. Het Miele-assortiment dampkappen omvat vijf uitvoeringsvormen,  

zodat je altijd een geschikte Miele-dampkap voor in je keuken kunt vinden: 
Wanddampkap of eilanddampkap, Plafondunit (wand of eiland,  

Inbouwgroep wand), DownDraft, TwoInOne.
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Kookplaten
Een nieuwe kookplaat nodig, maar je hebt geen idee hoe je de beste keuze maakt?  

Ga je voor inductie, keramisch of kook je liever op gas?

Koken op inductie
Inductiekookplaten zijn in. En dat is niet 
zo verwonderlijk. Ze warmen immers ra-
zendsnel op. Verminder je het vermogen, 
dan zie je ook onmiddellijk de reactie in de 
kookpot. Er gaat nagenoeg geen warmte 
verloren, het gevaar voor aanbranden is 
minimaal en het kookvlak is onderhouds-
vriendelijk. Inductiekookplaten werken 
met kookpotten met ferromagnetische 
bodem, die courant verkrijgbaar zijn.

Koken op gas
Gaskookplaten zijn dankzij hun Quick-
Start systeem makkelijk en eenvoudig 
te ontsteken. Wok je regelmatig, dan ga 
je best voor een dubbele wokbrander 
waarvan vermogen heel exact regelbaar 
is. Onderhoudsvriendelijk? Dat valt goed 
mee! De ComfortClean-pannendragers 
van de Miele-gaskookplaten kunnen pro-
bleemloos in de vaatwasser. Koken op 
gas kan je met alle mogelijke kookpotten.

Keramische kookplaten
Ook keramische kookplaten hebben 
heel wat voordelen. Ze zijn gebruiks- en 

01

03

02

onderhoudsvriendelijk. Het kookvlak is 
makkelijk te reinigen. Voor keramische 
oppervlakken heb je kookpotten nodig 
met een dikke, vlakke bodem. Kies je 
voor een toestel met Con@ctivity? Dan  
reageert je dampkap zelfs automatisch. 
Een andere handige functie is ExtraSpeed.  
Daarmee bespaar je tot 35% aan kooktijd.
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Inductiekookplaat met dampkap
Deze TwoInOne-inductiekookplaat met 
dampkap is stijlvol vormgegeven en ideaal 
voor moderne, open keukens want je 
behoudt een open zicht over de ruimte. 
De werking is perfect en de dampkap 
is nauwelijks hoorbaar dankzij de ECO-
motor. Bovendien is er door het compacte 
design onder het apparaat nog ruimte vrij 
voor lades. De installatie-mogelijkheden 
zijn ook erg flexibel en je kan de kookplaat 
volledig in het werkblad laten inbouwen, 
maar ook op het werkblad is een optie.

Schoonmaken? Zo gemakkelijk!
Voor de beste vetafscheiding beschikt 
de dampkap over een 10-laags 
roestvrijstalen vetfilter, verwerkt in een 
filterbox met opvangschaal. De box kan 
gemakkelijk worden uitgenomen en is 
vaatwasbestendig. Bij de afzuiging met 
luchtcirculatiesysteem kan je optioneel een 
regenereerbare koolstoffilter verkrijgen die 

in de oven te reinigen is, waardoor je drie 
jaar lang geen nieuwe filter nodig hebt.

TwoInOne-inductie

Wist je dat…
… deze kookplaat aan beide kanten 
over een flexibele PowerFlex-
kookzone beschikt? Hierdoor 
kun je kook- en braadpannen van 
verschillende formaten gebruiken.

… water snel aan de kook gebracht 
kan worden en dat dankzij de 
TwinBooster-functie.

… de dampkap automatisch aangaat 
als de kookplaat wordt geactiveerd? 
Bovendien stelt de dampkap 
zich op de juiste stand in dankzij 
de functie Con@ctivity. Damp en 
geurtjes worden effectief verwijderd. 
Tegelijkertijd bespaar je energie. 
Na afloop schakelt de dampkap 
automatisch uit.
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koken op inductie
Bij het koken op een inductiekookplaat ontstaat de warmte rechtstreeks in de bodem van de pan. Het formaat van 
de pan wordt automatisch herkend. De voordelen: er gaat vrijwel geen energie verloren. Het koken is bijzonder veilig, 
omdat de gedeelten naast de kookzone relatief koel blijven. Inductiekookplaten van Miele bieden bovendien extra 
comfort vanwege de bijzondere kenmerken hieronder.

FullFlex
Dankzij de intelligente panherkenning kan je je kookgerei 
neerzetten waar je wil. Koken gebeurde nog nooit zo flexibel.

TempControl
De temperatuur van de pan blijft constant, zo kan er niets 
meer aanbranden en krijg je altijd de beste braadresultaten.

SmartSelect White
Stel rechtstreeks de vermogensstanden voor elke kookzone 
in en kokerel snel en intuïtief*.

TempControl Plus
Je bent altijd verzekerd van de juiste temperatuur en 
bijgevolg van perfecte braad- en kookresultaten. Koken 
was nog nooit zo eenvoudig.

PowerFlex
Groot kookgerei wordt razendsnel en vlot verwarmd en 
geeft een hoge flexibiliteit aan een vol vermogen.

*	Vanaf	september	beschikbaar
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Vaatwasser
Miele biedt drie verschillende soorten vaatwassers aan: de integreerbare vaatwasser met zichtbare 

bediening, waarbij het bedieningspaneel vooraan op het toestel zit, de volledig integreerbare  
vaatwassers met niet-zichtbare bediening, waarbij het bedieningspaneel pas te zien is als het toestel  

wordt geopend en vrijstaande exemplaren.

Geluid
Heb je een open- of leefkeuken, dan is het belangrijk 
dat het geluid van de werkende vaatwasser niet 
hindert. Miele heeft hiervoor in haar gamma de 
optie ‘Extra stil’. Alle Miele-vaatwassers beschikken 
over een geluidsniveau tussen 46 en 41 dB. 

Afmetingen
De meest gangbare breedtemaat is 60 cm. Voor de 
kleinere keukens heeft Miele ook vaatwassers met 
een breedte van 45 cm. Naast de standaardhoogte 
van 81 cm zijn de meeste typenummers ook 
verkrijgbaar in een XXL-model met een hoogte van 

85 cm. In deze vaatwassers kan je hogere borden 
en glazen kwijt én je kunt het toestel nog flexibeler 
indelen.

Energieverbruik
De Miele-vaatwassers zijn zuinig met water én 
energie. Alle vaatwassers reinigen uitsluitend met 
vers water en verbruiken slechts 6,5 liter water met 
het programma Automatic dat de vervuiling en de 
belading van de vaat herkent. De Miele-toestellen 
combineren optimale reinigings- en droogresultaten 
met een uitzonderlijk laag energie- en waterverbruik.
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Dit unieke systeem geeft automatisch vaatwasmiddel vrij en maakt gebruik van speciaal daarvoor ontwikkeld 
poedergranulaat. Bovendien kan de nieuwe vaatwasser bediend worden via een app en geprogrammeerd worden met 
een mobiele telefoon. Het enige wat de gebruiker dan nog hoeft te doen is de machine in- en uitladen en af en toe de 
PowerDisk vervangen. Al de rest doet de machine. 

De PowerDisk past snel en probleemloos in een houder 
aan de binnenkant van de deur- en geeft vaatwasmiddel vrij 
door tijdens het programma automatisch rond te draaien. 
In het ‘Automatic’-programma wordt de hoeveelheid 
afwasmiddel afgestemd op de graad van vervuiling, die 
wordt gemeten door een sensor. In ‘Normal 60 °C’ gaat 
een PowerDisk 20 cycli mee: bij normaal huishoudelijk 
gebruik volstaat dit voor ongeveer een maand. 

AutoDos
Het gebruikte vaatwasmiddel maakt het verschil. De 
formule werd met veel zorg gekozen om te beantwoorden 
aan de behoeften van de G 7000 met AutoDos en 
belooft een zachte en tegelijk krachtige reiniging. Het 
poedergranulaat lost snel op en bevat speciale enzymen 
met efficiënte reinigingskracht, zelfs bij lage temperaturen, 
actieve zuurstof voor een diepgaande reiniging en 

frisheid, en beschermingsfactoren voor zilverwerk en 
glas. Een spoelhulp en zout zijn ook inbegrepen. De 
speciale bescherming tegen vocht en hitte staat garant 
voor een gelijkblijvende hoge kwaliteit tijdens de hele 
levensduur van de PowerDisk. De G 7000 heeft ook 
een traditioneel bakje met twee vakken in de deur voor 
gangbaar vaatwasmiddel voor wie dat liever heeft.

Praktisch programmeren met de app
Alle G 7000-modellen met AutoDos kunnen worden 
verbonden met wifi en bediend via een app of, indien 
beschikbaar in het land. Daardoor kunnen gebruikers 
waar ze ook zijn met hun smartphone hun G 7000 in- 
en uitschakelen, programma’s en opties activeren en 
de beschikbare hoeveelheid vaatwasmiddel (met een 
automatische herinneringsfunctie) raadplegen.

PowerDisk & AutoDos
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Koeling
Alle Miele-koelkasten en diepvriezers presteren optimaal. Ze zijn bovendien energiezuinig,  

zelfs de toestellen met de meeste functies. Levensmiddelen blijven langer vers in de 
koelkasten met de PerfectFresh of PerfectFresh Pro functie. Vitamines, voedingsstoffen 

en smaak blijven zo langer behouden dankzij het automatisch geregelde temperatuurbereik 
tussen 0 °C en +3 °C en de geoptimaliseerde vochtregeling op de lade.

Koelkasten
Voor het efficiënt en georganiseerd 
vers houden van je levensmiddelen.  
De PerfectFresh-lades staan garant 
voor een optimale versheid. Kies uit 
verschillende modellen: de vrijstaande 
toestellen zijn beschikbaar in een 
hoogte van 85 cm tot 200 cm, de 
inbouwtoestellen van 72 cm tot 178 cm.

Koel-diepvriescombinaties
Deze toestellen beschikken over 
een ruim koelgedeelte en een 
diepvriesgedeelte die je met een 
aparte deur kan openen. De koel-
vriescombinatie van Miele combineert 
het comfortabel en veilig bewaren van 
zowel verse levensmiddelen - zeker met 
PerfectFresh en PerfectFresh Pro - als 
van diepgevroren producten.

01

03
02

Diepvrieskasten
Snel en efficiënt invriezen met een 
overzichtelijke indeling en functionaliteit. 

Het design fascineert door de 
ingetogen, tijdloze, puristische stijl. 
Het apparaat, heeft een eersteklas 
diepvriesvermogen tot -26 °C.
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MasterCool
MasterCool toestellen bieden je dag in, 
dag uit maximaal comfort en optima-
le mogelijkheden voor het bewaren van  
levensmiddelen, een ijs- en watervoorzie-
ning, het Brilliant-lightsysteem en snelle 
bediening. In het automatisch geregelde 
temperatuurbereik tussen 0 °C en +3 °C 

zijn vlees, vis -en melkproducten tot 3 
keer langer houdbaar. Fruit en groenten 
blijven zelfs tot 5 keer langer vers dankzij 
de geoptimaliseerde vochtregeling op de 
lade. Voor een perfect overzicht is er ook 
een heldere LED verlichting geîntegreerd.

04
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8 Wijnklimaatkasten
De voordelen van de wijnklimaatkast zijn eindeloos. Je wijn wordt er in optimale omstandigheden 
bewaard, en steeds op de meest ideale temperatuur. De kast oogt bovendien mooi en stijlvol in je 

interieur en is handig in te stellen voor alle flesgroottes.

Op de juiste manier bewaren
Genieten van wijn begint voor de echte liefhebbers 
al bij het selecteren van de wijn. Hoe lang je kunt 
genieten van een goed glas wijn hangt af van hoe 
de fles wordt bewaard. Als een wijn op de juiste 
manier wordt bewaard, heeft dit ook invloed op 
de houdbaarheid. Miele-wijnklimaatkasten werken 
trillingsvrij en hebben een uv werende glazen deur 
die zorgt voor de optimale omstandigheden voor 
de opslag van wijnen van de allerbeste jaren.

Stijlvol design
De nieuwste wijnklimaatkasten zijn volledig greep-
loos en perfect te combineren met je andere 
keukentoestellen.

Veel flexibiliteit
De spijlen in de draagplateaus zijn verstelbaar, 
waardoor ze aan elke flesgrootte aangepast kunnen 
worden. Bij de nieuwste, greeploze wijnklimaat-
kasten kan dit zelfs in de lengte én in de breedte, 
waardoor bijvoorbeeld ook magnum flessen veilig 
bewaard kunnen worden.

Altijd de juiste temperatuur
De temperatuur in de wijnklimaatkasten wordt 
erg nauwkeurig aangehouden om zo de ideale 
bewaaromstandigheden te creëren. Er zijn zelfs 
wijnklimaatkasten met twee individueel instelbare
temperatuurzones.
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Culinaire lade 
& Vacuümlade

Is je keuken het kloppend hart van je huis? Hou je ervan met nieuwe bereidingswijzen te 
experimenteren, of kan je je geen dag voorstellen zonder het allerlekkerste kopje koffie?  

Met deze toestellen geef je je keuken net dat bijzonder extraatje waar je elke dag plezier van hebt.

De culinaire lade
In de culinaire lade kun je kopjes en borden voor-
verwarmen, zo koelen je gerechten en warme 
dranken minder snel af. Maar je kan de lade ook 
gebruiken om servies in te bewaren. Bovendien 
is de culinaire lade niet alleen stijlvol om te zien, 
de lade kan ook helemaal open om hem gemak-
kelijk te vullen of uit te legen. En dankzij de auto-
matische terugloop met demping, gaat de lade 
soepel open en dicht. Dat doe je makkelijk en 
eenvoudig, door licht op de lade te drukken.

Koken op lage temperatuur, ook wel slow 
cooking genoemd, is vandaag dé nieuwe trend. 
In de culinaire lade lukt dit koken op lage tempe-
ratuur perfect. Via de Miele@mobile App kan je 
zelfs graadnauwkeurig je smaakvolle, geurende 
en sappige gerechten bereiden, want de aroma’s 
en voedingsstoffen blijven beter behouden.

Vacumeren 
In een vacuümlade wordt zuurstof aan de 
vacumeerzakken onttrokken. Hierdoor blijven 
levensmiddelen langer vers. Vacumeren zorgt 
ook voor een krachtig effect bij het marineren. 
Bovendien is het vacumeren van etenswaren 
een perfecte voorbereiding op koken in de 
stoomoven.

Vacuüm verpakt voedsel kan sous-vide in 
een stoomoven op een constante en relatief 
lage temperatuur klaargemaakt worden. Deze 
geleidelijke en gelijkmatige bereiding kan voor vlees, 
vis, groenten, vruchten, desserts en zelfs cocktails. 
Omdat de temperatuur in de de Miele stoomoven 
heel precies gecontroleerd wordt, is het resultaat 
altijd hetzelfde en hoef je niets te controleren.  
Ideaal als voorbereiding voor een rustig dinertje 
met vrienden of familie.
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Koffiemachines
Met het AromaticSystemFresh worden de bonen 
voor elk koffieshot automatisch gemalen en meteen 
gebrand voor een intensieve smaak. Met CoffeeSelect 
beschik je bovendien over drie afzonderlijke reser-
voirs voor je koffiebonen. Elke specialiteit wordt dan 
met de gepaste variëteit bereid. Door de intelligente 
brandtechnologie geven de bonen ook hun volle 
aroma af. Om je persoonlijke verwenmoment 
helemaal af te maken, heeft Miele een eigen 
koffiemelange ontwikkeld die volledig is afgestemd 
op je koffiemachine. Zo krijg je een onvergetelijke 
smaakervaring waarmee je je ochtend, middag of 
avond altijd geslaagd afrondt.

Eenvoudig in gebruik
Een optimale koffie-ervaring. Met de intelligente 
functies kan je je koffiemachine eenvoudig en snel 
bedienen.

Eenvoudige reiniging
Een optimale hygiëne in alle eenvoud. De uitneembare 
onderdelen en het automatische reinigingsprogramma 
garanderen dat je toestel altijd schoon is.

CoffeeSelect*
Je hebt de keuze uit drie bonenreservoirs. Zo wordt 
jouw koffiespecialiteit altijd met de gepaste variëteit 
bereid.

Automatische reiniging
Comfortabel en moeiteloos reinigen en ontkalken.  
Je Miele-koffiemachine doet het voor jou.

CupSensor
De ideale afstand. De CupSensor detecteert de 
hoogte van het kopje en brengt de centrale uitloop in 
de juiste positie.

Voor heerlijk koffiegenot is niet alleen de juiste bereiding belangrijk, maar ook de kwaliteit van de koffie.  
Daarom heeft Miele nu eigen mengsels laten samenstellen: Miele Black Edition One for All, Miele Black 
Edition Espresso, Miele Black Edition Café Crema en Miele Black Edition Decaf. Deze exclusieve, speciaal op  
Miele-koffieautomaten afgestemde koffie kan je in de webshop van Miele bestellen.

*	Enkel	verkrijgbaar	op	specifieke	koffiemachines
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M Touch
De innovatieve fulltouch-display voldoet 
aan al je wensen op het vlak van esthetiek 
en comfort. Met een enkele vingertoets of 
‘swipe’ over de display kan je je toestel 
snel en intuïtief bedienen.

M Touch S
Onze beproefde M Touch-technologie blijft 
de maatstaf voor de snelste en eenvoudig-
ste bediening. Met een enkele vingertoets 
of ‘swipe’ over de fulltouch-display kan je 
je toestel snel en intuïtief bedienen.

DirectSensor
Met de sensortoetsen kan je onder 
meer direct jouw keuze maken uit de  
bedieningswijze. Op de 4-regelige duidelijk 
leesbare display vind je daarnaast nog ver-
dere keuzemogelijkheden en instellingen. 

DirectSensor S
Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige 
duidelijke display. Met de sensortoet-
sen kan je direct je keuze maken uit de  
bedieningswijze. Op de 1-regel duidelijk 
leesbare display vind je daarnaast nog  
verder keuzemogelijkheden en instellingen.

Bediening van je Miele
Een eenvoudige vingertoets. Meer is er niet nodig om vier van onze vijf verschillende 

bedieningen te regelen. M Touch en M Touch S bieden een fulltouch-display, DirectSensor 
en DirectSensor S een bediening met sensortoetesen en een duidelijk leesbare display.  

De variant EasyControl wordt dan weer met de klassieke draaiknoppen bediend.
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De toestellen van Miele nemen je graag zoveel mogelijk taken uit handen, zodat je je tijd kunt besteden aan de dingen 
die je echt belangrijk vindt. Daarom ontwikkelde Miele het systeem Miele@home. Dit innovatieve systeem zorgt voor 
nog meer comfort en veiligheid, zelfs als je niet thuis bent. En dat terwijl je ook nog eens energie bespaart. Het systeem 
Miele@home bestaat uit de Miele@mobile-app, SuperVision en SmartStart. Hiernaast lees je wat je met elk onderdeel 
kunt doen. Jouw toestellen, verbonden in een netwerk met Miele@home.

Miele@mobile-app
De Miele@mobile-app bied je de mogelijkheid om alle 
op het netwerk aangesloten Miele-toestellen snel en 
gemakkelijk per smartphone of tablet te bedienen. Zo heb 
je altijd onmiddellijke toegang tot je oven, wasmachine of 
koelkast en kan je de statusinformatie raadplegen. Je ziet 
onder andere het gekozen programma, de ovenfunctie 
en de resterende looptijd. De Miele@mobile-app geeft 

ook informatie over hoe lang vlees nog in de oven moet. 
En je krijgt meldingen (ook op je smart watch) wanneer je 
moet handelen, bijvoorbeeld als het programma van de 
vaatwasser beëindigd is of als de deur van de diepvriezer 
openstaat.

Maar de app biedt nog meer mogelijkheden. Zo kan je van 

Miele@home
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op afstand je toestellen bedienen dankzij MobileControl. 
Je hebt met andere woorden niet alleen zicht op de 
status van je toestellen via de Miele@mobile-app, maar 
je kan een toestel ook gemakkelijk starten of stopzetten, 
waar je ook bent. Zo kan je bijvoorbeeld de temperatuur 
van de koelkast alvast wat lager zetten, zodat je de 
boodschappen snel kunt koelen op het moment dat je 
thuiskomt of je wasmachine starten zodat alles gewassen 
is op het moment dat jou het beste uitkomt.

Statusinformatie op een centraal display met 
SuperVision
Wist je dat je zicht op al je huishoudelijke toestellen kunt 
hebben, zonder je smartphone te gebruiken? Met Super-

Vision kun je je toestellen centraal controleren of aflezen 
via de centrale display van bijvoorbeeld je oven in de 
keuken. De actuele programmastatus van bijvoorbeeld 
je vaatwasser wordt erop weergegeven, de resttijd van 
de andere Miele-toestellen en/of opmerkingen over het 
toestel.

Profiteren van goedkope energie met SmartStart
Miele-toestellen met SmartStart worden ingeschakeld 
in een door jou vastgelegde tijdsperiode en starten 
automatisch op het ogenblik dat de energie voordelig 
is of wanneer je zonnepaneel voldoende energie levert.  
Je legt alleen het uiterste eindtijdstip vast. Zo spaar je niet 
alleen het milieu, maar ook je portemonnee.
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Waarom kiezen voor Miele?
Al sinds de oprichting in 1899 luidt het motto van Miele ‘Immer besser’. Dat betekent 
‘steeds betere producten maken’. Voor onze klanten betekent dit de geruststellende 
zekerheid dat ze met Miele de beste huishoudelijke toestellen in huis halen.  
Miele kies je voor het leven.

De kwaliteit 
Al meer dan 120 jaar staat Miele garant 
voor betrouwbaarheid. Als enige fabrikant 
in de branche testen wij onze producten –
wasmachines, droogkasten, vaatwassers 
of ovens – op een levensduur van 20 jaar. 
Je verzekert je daarmee van een uiterst 
betrouwbare en duurzame aankoop. 

De techniek 
Miele staat voor optimale resultaten en 
een minimaal energieverbruik. Hygiënisch 
en zuinig. Dat zijn de kernwoorden bij 
het wassen, afwassen of stofzuigen, 
maar ook bij het koken en bakken. 
Daarvoor zorgen de vele uitrustingen met 
innovatieve functies (vb. MotionReact) die 
je enkel bij Miele vindt. De talrijke eerste 
plaatsen die we behaalden na vermaarde 
producttests wereldwijd onderstrepen dit.

Het comfort
Een klassieke draaiknop, discrete sensor 
of touchdisplay met hoge resolutie zoals 
bij je smartphone: de Miele-bedieningen 
zijn altijd eenvoudig en aantrekkelijk.  

De keuken- en huishoudelijke toestellen 
van Miele beschikken bovendien over 
tal van comfortabele en betrouwbare 
automatische programma’s. Bovendien 
beschikt 90 % van het gamma over 
wificonnect.

De service 
Klanten van Miele krijgen een voorkeurs- 
behandeling. Daar zorgt onze snelle 
en efficiënte klantenservice voor, die al 
meermaals tot nummer 1 in de branche 
verkozen werd. Voor een professionele 
reiniging van jouw Miele-toestellen 
komen we met plezier bij je thuis langs.

Het design 
Miele staat voor een duidelijke vormgeving 
en tijdloze elegantie. Nergens anders vind 
je zo’n verscheidenheid aan consistente 
designlijnen en kleurmogelijkheden voor 
je inbouwkeukenapparatuur. Hoe je je 
keuken ook wilt inrichten, Miele past er 
perfect in.
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Beleef Miele en haar producten 
In de Miele Experience Centers draait alles om de beleving 
van Miele en haar producten. Naast een ruim aanbod aan 
wasmachines, droogkasten en stofzuigers vind je er ook 
een uitgebreid gamma inbouw keukentoestellen.

Alle soorten designs, kleuren en bedieningstypes zijn 
aanwezig. In een Miele Experience Center kan je ook 
terecht voor een reeks workshops die je kunnen helpen 
bij het kiezen van de juiste toestellen, of je beter vertrouwd 
maken met de reeds aangekochte toestellen.

Wie aan een nieuwe keuken denkt, denkt vaak aan 
het design, de kleuren en materialen, of droomt van 
een keukeneiland. Geef genoeg aandacht aan je 
keukentoestellen waarmee je effectief gaat koken.  
Het zijn diezelfde toestellen die je straks helpen heerlijke 
gerechten op tafel te toveren en in grote mate bepalen 
hoe tevreden je bent over je keuken.

De zoektocht naar de perfecte keuken voor jou, begint 
eerst en vooral bij de juiste informatie. Breng dus snel een 

bezoek aan een Miele Experience Center of ga naar je 
Miele keukenverdeler in de buurt. Zij maken je wegwijs in 
keukenland en zorgen ervoor dat je informatie en advies 
op maat krijgt. Want een keuken kiezen is heel persoonlijk 
en afhankelijk van ruimte, budget, kookgewoonten, 
gezinssamenstelling,…

Het Miele Experience Center is elke werkdag doorlopend 
geopend van 9 tot 17 u, op vrijdag tot 16 u. Om je 
een persoonlijk, professioneel en aangenaam advies 
te kunnen geven, kan je het best een afspraak maken.  
Dit kan zowel online op www.miele.be of op het nummer 
02/451.16.16.

Je kan ook op bepaalde dinsdagen nog een afspraak 
boeken tot 18u, en op bepaalde zaterdagen tot 15.30u. 
Ontdek onze kalender op www.miele.be.

Miele Experience Center

Altijd welkom in het Miele Experience Center  
in Mollem of weldra ook op de Louizalaan in Brussel.
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Met de aankoop van een Miele-toestel heb je gekozen 
voor duurzaamheid en de beste kwaliteit. En als je toch 
ondersteuning nodig hebt, helpt Miele je graag verder.
Bij Miele krijg je op alle toestellen een garantie van 24 
maanden. Als je deze zekerheid voor een langere periode 
wilt, kan je het Miele Service Certificaat aanschaffen om 
de garantie te verlengen tot 10 jaar. Je komt dan nooit 
voor onvoorziene herstellingskosten te staan.

Altijd bij jou in de buurt
Miele heeft eigen Miele-technici en geselecteerde part-
ners in het hele land en kunnen daardoor snel bij jou zijn.

Eerste hulp bij storingen
Vaak kun je een storing zelf eenvoudig verhelpen. Via de 
handige tool op www.miele.be zie je meteen of het nodig 
is om de hulp van een technicus in te roepen of niet.  
Zo spaar je onnodige kosten uit.

Herstellingsaanvraag doen
Eventuele herstellingen van je Miele-toestel lost Miele zo 
snel mogelijk voor je op. Je kunt online een herstelling 
inplannen, waarbij je zelf bepaalt wanneer een Miele-
technicus bij jou op bezoek komt. Bovendien kun je 
telefonisch via + 32 (02) 451 16 16 een afspraak maken. 
Dit nummer is 7 dagen op 7 bereikbaar, van 8 tot 22 uur.

De Miele-herstellingsdienst
Dankzij het dichte netwerk van goed opgeleide technici 
hoeft de Miele-technicus nooit ver te rijden en kan er 
snel gereageerd worden. De Miele-technici beschikken 
niet alleen over de vereiste vakkennis, maar ook over alle 
gereedschappen en reserve-onderdelen die precies zijn 
afgestemd op hun vakgebied. 

Miele service
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Miele	webshop
In de webshop vind je talloze producten terug die 
speciaal voor Miele-toestellen ontworpen zijn. Je kan er 
snel en eenvoudig de juiste producten bestellen en thuis 
laten leveren. Ook vouchers voor gratis producten kan je 
inwisselen in de webshop. 

Onderhoudsproducten
Voor perfect onderhoud van je Miele-toestellen zijn er de 
onderhoudsproducten van Miele. Deze worden in Miele-
laboratoria ontwikkeld en getest in samenwerking met 
geselecteerde fabrikanten. Onderhoud je je toestellen 
met de onderhoudsproducten van Miele, dan weet je 
zeker dat je je kostbare toestellen niet zult beschadigen 
en dat ze er langer als nieuw uitzien. Bovendien draag 
je bij aan een perfecte werking van je huishoudelijke 
toestellen gedurende de hele levensduur. 

Accessoires op keukentoestellen
Wij bieden jou een breed gamma van originele Miele 
accessoires aan. Perfect aangepast aan persoonlijke 
wensen en toepassingen.

Wasmiddelen
Miele heeft een reeks bijzondere wasmiddelen 
ontwikkeld die je een optimaal resultaat garanderen. 

Denk bijvoorbeeld aan een wasmiddel specifiek voor 
ademende sportkleding, dons en kussens of wol en zijde. 
Ook de gepatenteerde Miele Caps en UltraPhase vind je 
hier terug. Bekijk het volledige, uitgebreide gamma in de 
webshop op www.miele.be.

Uitgebreid assortiment keukenaccessoires
Het uitgebreide assortiment originele Miele accessoires 
helpen je om een perfect resultaat met je keukenapparatuur 
te bereiken. Deze accessoires zijn speciaal ontwikkeld 
voor Miele keukentoestellen. Zo kun je je toestellen volledig 
aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren en alle functies 
van je Miele-toestel volledig benutten. Stoomovenpannen, 
bakplaten, bakblikgeleiders of vacumeerzakken... Je vindt 
er alles wat je nodig hebt om optimaal te genieten van je 
keukentoestellen.

De Miele-webshop kreeg het BeCommerce en 
Ecommerce Europe label en is dus een veilige online 
omgeving.

Registreer je nu voor onze nieuwsbrief en ontvang 
regelmatig interessante promo’s op maat en blijf 
perfect geïnformeerd over onze nieuwigheden.
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Neem deel aan een culinaire workshop van Miele! Je doet er tonnen inspiratie op, 
je krijgt tips van onze culinaire adviseurs en je ontdekt de verschillende toestellen. 

Workshops met Miele-chefs
Op zoek naar de ultieme tip om jouw 
etentje onvergetelijk te maken? Laat je 
inspireren door de geheimen van een 
meesterchef en ontdek waarom chefs 
fan zijn van onze toestellen. Door de tips 
en tricks kun je thuis aan de slag in jouw 
keuken met topgerechten.

Kies workshops
Ontdek de toestellen voor jouw keuken 
Keuzestress voor je nieuwe keuken? 
Ontdek de mogelijkheden van de ver-
schillende Miele toestellen en proef het 
heerlijk degustatiemenu. De culinaire 
adviseurs vertellen je alles over de 
inductiekookplaten en de hightech 
ovens met Profi-functie en automatisch 
pyrolysereiniging. Je ervaart zelf hoe 
slimme dampkappen werken en wat de 

voordelen zijn van een drukstoomoven. 
Tenslotte leer je de verschillen tussen de 
culi- en vacumeerlades.

Actieve workshops
Vind de chef in jezelf en ga actief aan 
de slag met onze toestellen in onze 
kookateliers. Je hebt keuze tussen 
verschillende thema’s. In een gezellige 
setting bereid je, samen met onze 
culinaire kenners, heerlijke gerechten en 
ondertussen krijg je veel tips en tricks. 
Aan het einde van de workshops geniet 
je van jouw eigen bereide gerechten.

Schrijf je snel in!
Zin gekregen in zo’n gezellig kook-
moment? Schrijf je dan snel in via onze 
website: www.miele.be, klik door naar 
Acties & Events/kookworkshops.

Culinaire	Workshop





Grenzen? 
Die zijn er niet.

#LifeBeyondOrdinary

Ontdek onze nieuwste innovatie: 
Miele G 7000 vaatwassers.


