
DINO VŨ – VIETNAMESE
FOODBLOGGER EN BLUM-
FAN

Dino Vũ is een foodblogger uit Ho Chi Minh-stad,
Vietnam. De gepassioneerde kok heeft van zijn
hobby zijn beroep gemaakt en brengt de
Vietnamese volkskeuken dichter bij zijn fans op tal
van sociale-mediakanalen. In zijn huis, dat ook vaak
de locatie is voor zijn kookvideo's, vertrouwt de 29-
jarige op Blum-producten.
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Dino Vũ – Vietnamese foodblogger en Blum-fan

https://www.blum-inspirations.com/nl/


Het begon allemaal met mama's recepten

Dino Vũ was nog niet zo lang geleden marketingmedewerker in een bedrijf,
en net als veel mensen stond hij dagelijks voor de uitdaging wat voor
avondeten hij nu weer na het werk moest klaarmaken. Het moest zo snel
mogelijk gaan, makkelijk te bereiden zijn en toch heerlijk smaken.

Dino kreeg de eerste recepten van zijn moeder om zijn heimwee naar Hanoi
te stillen, waar hij eigenlijk vandaan komt en dat hij voor zijn werk verliet.
Terwijl hij de heerlijke Ngon-recepten toepaste, ontdekte hij zijn passie voor
koken. Hij begon zijn gerechten en recepten te delen op verschillende
sociale-mediakanalen. Inmiddels bereikt Dino meer dan 1 miljoen mensen
met zijn recepten uit de volkskeuken. Zijn twee honden Mochi en Matcha
verschijnen ook van tijd tot tijd in de aftiteling.

Als foodblogger die regelmatig kookinstructies en recepten deelt via een
video, is de keuken de belangrijkste ruimte in Dino's huis. Bij de inrichting
en planning van zijn nieuwe flat was het voor hem belangrijk om niet alleen
een mooie, maar ook een praktische keuken te realiseren. Zo kan hij elke
dag genieten van koken en zijn passie delen met al zijn kijkers op sociale
media. Bovendien is Dino een technologiefan en heeft hij zijn eerste eigen
flat als smart home gerealiseerd.



Speciale vereisten vereisen een bijzonder
goede planning

Tijdens zijn video-opnames is efficiënt koken voor Dino een basisvereiste.
Daarom heeft hij samen met zijn keukenplanner aandacht besteed aan de
afvoeren en voldoende opbergruimte. De slimme blogger heeft ook meteen
de ruimte voor de camera-apparatuur en de nodige bewegingsvrijheid rond
het kookeiland gepland.



Dino heeft voor zijn recepten en spontane shoots voldoende opbergruimte
nodig: de voorraadkast SPACE TOWER met LEGRABOX- voorraadlades biedt
toegang van alle drie de zijden en maakt het gemakkelijk om de juiste
ingrediënten met één greep voor de camera te houden. Zelfs volledig
beladen, en dat kan tot 70 kg gaan, kan de binnenvoorraadlade zonder enige
moeite uit de kast worden getrokken. Alle levensmiddelen vinden zo hun
juiste plaats. “Dit is mijn minisupermarkt. Hier kan ik alle levensmiddelen,
ingrediënten en snacks bewaren en zie ik in één oogopslag wat ik nog heb
en of iets binnenkort over de datum is”, legt hij uit.

https://www.blum.com/spacetower
https://www.blum.com/legrabox


Hoog mikken met slimme ondersteuning

In de bovenkast vertrouwt de sympathieke Vietnamees op het
klapdeursysteem AVENTOS HF, onder andere ook voor het afdruiprek boven
de spoelbak. Dankzij de elektrische SERVO- DRIVE- ondersteuning kan de
klapdeur met een lichte druk op het front worden geopend en met een
draadloze schakelaar weer gemakkelijk worden gesloten. Bovendien is alles
gemakkelijk bereikbaar en kunnen de kasten zelfs open blijven staan tijdens
het koken.

https://www.blum.com/aventoshf
https://www.blum.com/servodrive


Als er iets helemaal achteraan uit de bovenkast moet komen, heeft Dino nóg
een slimme oplossing: SPACE STEP, de plinttrede met daaronder een
voorraadlade, laat de influencer de hoogte ingaan, waardoor alles kinderlijk
eenvoudig binnen handbereik is. De plintoplossing is ook in de badkamer en
de slaapkamer ingebouwd, omdat dit extra nieuwe opbergruimte creëert.

Storende geluiden vormen een absolute no-go bij het filmen van zijn video's.
Daarom sluiten alle klapdeuren, lades en deuren in Dino's keuken altijd
zacht en geruisloos – dankzij de BLUMOTION-demping.

https://www.blum.com/spacestep


Het design mag ook niet tekort worden
gedaan
Stijl is belangrijk voor de modeliefhebber: dat is de reden waarom zijn
minimalistische keuken is uitgevoerd met de elektrische
openingsondersteuning SERVO-DRIVE. Er is dus geen greep nodig, gewoon
erop tikken en de lades of deuren openen zich als bij toverslag. Het elegante
design van de LEGRABOX-lades onderstreept de moderne uitstraling en
biedt voldoende ruimte voor het keukengerei.

"De slimme Blum-oplossingen hebben me
vanaf het begin enthousiast gemaakt. Ik ben
vooral dol op de bewegingstechnologieën: als

mijn klapdeuren elektrisch opengaan of de
lades bijna teder sluiten, doet me dat altijd

weer plezier."



Alle voordelen in één oogopslag

Korte afstanden dankzij een
slimme planning

Voldoende opbergruimte en
optimale toegang met de SPACE
TOWER

Volledige bewegingsvrijheid
dankzij AVENTOS in de
bovenkast

Elektrisch openen en sluiten
met de SERVO-DRIVE

LEGRABOX – elegante lades,
consistent design

Zacht sluiten met BLUMOTION

Een greeploos ontwerp door
middel van TIP-ON

Gemakkelijker hogere niveaus
bereiken met de SPACE STEP
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