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OMSCHRIJVING

Pasta is in Italië een gerecht met huisgemaakt pastadeeg en een saus die de hele dag in de keuken staat te
pruttelen. Maar de gerechten in Pasta easy zijn zo eenvoudig dat je niet meer uren in de keuken hoeft te
staan voor een lekker eindresultaat. Na een korte uitleg over hoe een goed pastagerecht opgebouwd is en
bij welke saus welke pastasoort hoort, volgen 82 recepten voor de heerlijkste pastagerechten. In de strakke
vormgeving zie je op de linker pagina de (weinige!) ingrediënten afgebeeld en op de rechterpagina het
super eenvoudige eindresultaat. De recepten zijn ingedeeld in de categorieën klassiekers, gevulde pasta &
gnocchi, pasta uit de oven, lange pasta en korte pasta.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Pasta easy (hardcover). Pasta is in Italië een gerecht met huisgemaakt pastadeeg en een saus die de hele dag
in de keuken staat te pruttelen. Maar de gerechten in ...

Find 100 quick and easy pasta recipes from Martha Stewart. Browse through our collection of noodles,
from macaroni and cheese to lasagna, spaghetti, fettuccine and more.

Learn how to make pasta easily and successfully with Jamie's basic fresh egg pasta recipe.
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