
OTTO & 
MADELON

Madelon was op zoek naar een Lacanche fornuis 

en Otto is distributeur van deze fantastische 

fornuizen van Franse makelij. ‘Zoals een man 

droomt van een mooie auto, droomde ik, met 

koken als hobby nummer één, al jaren van een 

professioneel Lacanche-fornuis als er een nieuwe 

keuken in ons huis gerealiseerd zou worden’, 

vertelt Madelon. ‘Toen het eenmaal zover was, 

heb ik deze na een fantastische middag koken 

bij de importeur van deze fornuizen in Tull en 

’t Waal helemaal naar wens samengesteld en 

bij Otto besteld. Dit fornuis is echt de top van de 

top. Met als neusje van de zalm de garingskast, 

deze werkt echt zo super goed. Dat is echt een 

musthave voor slow cooking!’ Otto bevestigd dit: 

‘In mijn keukens pas ik deze fornuizen ook zo 

graag toe. Ze kunnen op verschillende breedtes 

geleverd worden met ontelbare opties. Bij het 

leveren van maatwerk keukens is het zo fijn dat 

de mogelijkheden bijna oneindig zijn.’ 

Al snel blijken Otto en Madelon naast hun liefde voor Lancanche nog 

meer raakvlakken te hebben: hun visie op eten, de liefde voor ambacht 

en pure materialen en het genieten van een creatief proces om mooie 

dingen te maken. Otto: ‘Ik werd in de gesprekken met Madelon zo 

getriggerd door haar visie op eten en voedsel bereiden. Ik ben sportief 

en zorg graag goed voor mijn lichaam door gezond en vers eten. 

Madelon heeft twee prachtige ‘Eet Puur’ kookboeken gemaakt met 

heerlijke, pure recepten, dat heeft mijn vrouw en mij echt geïnspireerd. 

Madelon vult aan: ‘In de loop der jaren ben ik mijn passie voor koken wel 

gaan delen met mijn tweede grote hobby; interieurontwerp. Samen met 

mijn moeder Nell heb ik nu het bedrijf Delonne, Advisors in Style waarbij 

we ook met Otto samenwerken. Het is super leuk om een heel creatief 

traject met mensen te doorlopen en uiteindelijk ook te verwezenlijken.’ 

Otto kent dat gevoel maar al te goed en voegt toe: ‘En ik mag dat ook 

nog doen met het meest prachtige natuurproduct, de geur van hout 

alleen al maakt me elke dag weer gelukkig!’

Het was ‘puur’ toeval dat Otto Schop (erkend 

meubelmaker) en Madelon de Joode (auteur van de 

kookboeken Eet Puur I en II en eigenaresse van Delonne) 

met elkaar in contact kwamen. Maar er was meteen 

een klik, waardoor ze elkaar niet meer uit het oog 

verloren en er een fijne samenwerking ontstond.

Over koken en   puur eten   met…


