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OMSCHRIJVING

Eerst was hij de helpende hand in duizenden keukens, daarna hielp hij kansarme jongeren aan een nieuwe
toekomst. Nu heeft hij zijn eigen gezin aan tafel, en daarmee alle gezinnen van het land. it's
dinnertime!Twee jaar wachten wordt eindelijk beloond, en hoe... Jamie Oliver komt met Jamie's dinners
terug met een toptitel boordevol heerlijke gerechten, die zoals altijd makkelijk en steeds weer verrassend
zijn. Geïnspireerd door het dagelijkse familiediner ging Jamie op zoek naar eenvoudig te maken,
betaalbare en gezonde gerechten. Dat leidde tot een grote verzameling heerlijke recepten uitgegeven in het
Naked Chef-formaat, makkelijk in gebruik en onmisbaar in iedere keuken!In november 2004 opent Jamie
Oliver zijn restaurant Fifteen in Amsterdam. Alle gebeurtenissen omtrent het restaurant worden in het
najaar van 2004 uitgezonden op Net 5.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In Jamie's School Dinners doet Jamie een poging om de maaltijden die Britse kinderen op school krijgen
te verbeteren. De kok is vastbesloten om het tij te keren en ...

Jamie's Dinners by Jamie Oliver. Jamie shares the secret to delicious healthy family meals in Jamie's
Dinners Jamie's Di...

Jamie Oliver's Diner is a Rotterdam restaurant not be missed! Discover classic american dishes in
Rotterdam today!
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