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OMSCHRIJVING

Bakken met Niels.Bakken met Niels haalt de ware banketbakker in jou naar boven. Een boek vol heerlijke
recepten, inspiratie en uitgebreide bakstappen maken het bakken tot een feest voor iedereen. Van ervaren
bakker tot beginner, met dit bakboek bij de hand zet je de heerlijkste en mooiste appelsloffen,
aardbeienrondo's en karamelwaldino's op tafel. De pure streekproducten maken deze lekkernijen
onweerstaanbaar.Maar het gaat nog veel verder want naast makkelijke en snelle recepten vind je in dit boek
inspiratie om van elk moment een feestje te maken met de bakringen en sloffen van Niels. Mooie beelden
en een variatie aan recepten maken dit boek tot hét bakboek voor in iedere keuken.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Met Niels bak je uit dit boek vooral rondo's en sloffen. Maar dat is dan weer niet erg, want ik hou enorm
van sloffen. Lekker, weinig moeite en altijd feestelijk.

Botercrème Smeuïg en een feestje in je mond als je de botercrème maakt zoals het hoort. Met verse boter,
bakker Niels haalt het altijd vers voor de fijnste smaak ...

Kom je toch niet helemaal uit met dit blog en wil je het liever uitbesteden? Maak dan gebruik van een
strippenkaart. Er is al een strippenkaart vanaf vijf uur.
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Lees verder...
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