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OMSCHRIJVING

'Het gelukkigst ben ik wanneer ons huis gevuld is met vrienden. Iedereen gaat zijn eigen gang: snoeien,
hout hakken, wandelen of lekker een boek lezen voor de open haard: alles kan! En 's avonds zorg ik voor
lekker eten. Daar ligt mijn passie: koken voor vrienden in de wetenschap dat we straks samen
ongedwongen gaan genieten van eindeloos bijkletsen aan tafel.'Fiona Cook laat zien hoe je heerlijke
gerechten op tafel zet zonder dat je er vrije dagen voor op hoeft te nemen. In Koken voor 10 staan
zelfgemaakte gerechten die je veelal ruimschoots van tevoren kunt klaarmaken. Van voor- tot nagerecht,
en van bijgerecht tot saus, alles komt aan bod. Koken voor 10 is een aantrekkelijke mix van verrukkelijke
recepten, aangevuld met persoonlijke verhalen en ervaringen.Fiona Cook, Nederlandse met een Britse
vader, werkte een aantal jaren als kok, alvorens aan de slag te gaan als account-manager. Inmiddels heeft
ze haar eigen coachingsbureau (www.cookcoaching.nl), waarbij ze organisatieprincipes inzichtelijk maakt
door met haar cliënten te koken.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Koken met seitan: 10 verrassende recepten. Beoordeel dit artikel . Dit jaar ging ik voor Bertyn aan de slag
met SEITAN. Wat een tof product is dat!

Wat moet je koken als je een groot gezelschap over de vloer krijgt? Bekijk hier onze 10 tips voor lekker
en simpele recepten.

Krijg je 10 personen over de vloer? Vrees niet! Wij hebben tips en recepten voor koken voor 10 personen.
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