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Don Abe, een webshop uit Amsterdam, 
maakt rustiek Japans koken mogelijk 
voor een Europees publiek. 
 
De website van Don Abe is de eerste in Europa die 
gespecialiseerd is in traditioneel donabe kookgerei. 
Het doel van het bedrijf is “mensen nieuwe manieren 
van koken te laten ontdekken, terwijl zij de donabe in 
hun dagelijks leven integreren.”  



Wat is donabe? 
Donabe (letterlijk: aarden pot) is een traditionele 
Japanse aardewerken pot. Donabes houden uitermate 
goed water en warmte vast. Hun ontwerp maakt het 
mogelijk om te stoven, stomen, grillen of zelfs eten te 
roken. In de traditionele Japanse keuken werden ze geb-
ruikt door families om grote stoofschotels te maken die 
het hele gezin konden voeden. Tegenwoordig komen 
mensen samen om nabe te doen: gezellig samen zijn tij-
dens het koken boven een draagbaar fornuis.

In Japan zijn donabes zeker al geliefd sinds de 8ste 
eeuw, maar zij werden internationaal pas echt populair 
in 2008, toen de Japans-Amerikaanse chef Naoko Takei-
Moore donabes begon te importeren naar de VS. Sinds-
dien is de donabe een groot succes in de keuken en als 
kunstvorm. De donabe werd een grote hit onder foodies.



 

De populariteit van de donabe valt samen met de op-
mars van de slow food beweging en de trend van liefde 
voor ambachtelijke esthetiek. Zoals goop.com stelt in 
hun introductie van de aarden pot: “ondanks dat we in 
eerste instantie aangetrokken werden door het uiterlijk van 
de donabe (ze zijn zo mooi!), nadat we [Amerikaanse chef 
Timothy Hollingsworth] ermee zagen koken, zijn de 
duurzame potten nu ons favoriete object in de keuken.”



Donabe in de pers



Koken met de donabe werd vermeld in:

The Los Angeles Times
Martha Stewart Living

goop.com
Trend Tablet
Bon Appétit

KCRW Good Food
Epicurious
PBS Food

Lucky Peach
Food & Wine

The Wall Street Journal
& meer.



De donabe was ook het onderwerp 
van een korte documentaire gere-
gisseerd door Morgan Spurlock en 
een kookboek dat gepubliceerd werd 
door Penguin-Random House.



Koken met Don Abe



Healthy and tasty 
Gezonde en lekkere donabes zijn 
gemaakt van dik, poreus aardewerk. 
Dit verdeelt warmte gelijkmatig en 
houdt het vast in de wanden van de 
pot. Dit zorgt ervoor dat de donabe 
warmte blijft afgeven lang nadat 
hij van het vuur af is. Koken met 
een donabe vergt weinig olie of vet, 
maar juist veel verse groenten, vlees 
en een lichte bouillon. Omdat do-
nabe gerechten over het algemeen 
eenpansgerechten zijn, is het ideaal 
voor simpele en gezonde doorde-
weekse maaltijden.



Voor de eerste collectie in Europa heeft Don Abe een 
selectie klassieke, diepe donabes om mee te stoven, 
ondiepe donabes die special gemaakt zijn om te stomen, 
een donabe die “de beste rijst maakt die je ooit zult pro-
even,” volgens Takei-Moore en een donabe om gewoon 
in je eigen keuken vlees en groenten mee te roken.

Het leuke aan de donabe is het zelf experimenteren.
Don Abe lanceert een website met een selectie van zowel 
Japanse als Europese recepten. Don Abe selecteerde ge-
makkelijke recepten, die iedereen kan maken op drukke 
doordeweekse avonden. Zo kunnen thuiskoks de donabe 
met gemak in hun wekelijkse routine integreren.
 



Vragen?

info@donabe.nl


