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OMSCHRIJVING

Meer dan 150 onweerstaanbare recepten voor kinderen, met duidelijke stap-voor-stapinstructies en ruim
1000 prachtige foto's;Alles wat uw kinderen – en u – moeten weten om lekker te kokkerellen, vrienden en
familie te verrassen en heel veel lekkere dingen te maken;Met meer dan 150 lekkere gerechten, van snelle
en simpele meeneemlunches, picknicks, hapjes en snacks, tot voedzame hoofdgerechten, nagerechten,
drankjes, koekjes en traktaties;Met alle favorieten: Pizza met tomaten en kaas, Winterse ovenschotel,
Nacho's met chili en kaas, Chocolademuffins, Magisch chocoladedessert en Robijnrode ranja;Met
informatie over veiligheid in de keuken, het belang van gezond eten en een handig overzicht van
kooktermen, kookgerei, ingrediënten en technieken;Elk recept wordt stap voor stap uitgelegd, met een
duidelijk overzicht van de ingrediënten en de voorbereidings- en bereidingstijd. Sterren geven de
moeilijkheidsgraad weer, zodat een recept kiezen heel gemakkelijk is en elk gerecht gegarandeerd lukt.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Mini Kinderkookbijbel Heerlijke recepten voor koken met kinderen van 5 tot 12 jaar. Nancy McDougall

De kinderkookbijbel bij kookboek-kopen.nl. De online kookboeken specialist.

De kinderkookbijbel. Meer dan 150 onweerstaanbare recepten voor kinderen, met duidelijke stap-voor-
stapinstructies en ruim 1000 prachtige foto's;Alles wat uw ...
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