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OMSCHRIJVING

Denkend aan Holland zie ik pannen vol stamppot zwaar op winterse tafels staan...? Het is een traditioneel
beeld, maar het klopt maar half. Want ook andere landen kennen het gerecht, in vele smakelijke en
kleurrijke variaties. Hutspot of boerenkool met worst, Hollandser bestaat niet natuurlijk. Maar er bestaat
daarnaast ook Italiaanse stamppot, Ierse stamppot, Schotse stamppot, Vlaamse stamppot ofwel stoemp, en
zelfs mediterrane stamppot! In 'Heel Holland prakt' worden de oerhollandse stamppotten afgewisseld met
prakgerechten uit heel Europa, en zelfs een variant uit Marokko met spinazie en geitenkaas.Stof uw
stamper af en stamp de aardappelen met allerlei lekkers fijn: verzaligde gezichten aan tafel verzekerd! Of
uw gasten nu van hier of elders komen



2

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Het gerecht van kookliefhebster Marijke Klaassen uit Amsterdam is verkozen tot winnend gerecht van de
kookwedstrijd "Heel Holland Prakt", die werd ...

Heel Holland plakt. 31-07-2018. Actueel De kop, geleend van etiketten.nl, past bij de loeihete
zomerdagen, maar evengoed bij de zomereditie van Graficus.

In de Heel Holland Bakt-app vind je recepten voor allerlei eetwensen! Scoor hoge ogen met deze
makkelijke Pavlova met roodfruit. Bakken maar
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Lees verder...
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