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OMSCHRIJVING

Om de voortreffelijke smaken van Puglia te kunnen proeven heb je maar een paar simpele ingrediënten
nodig. Puglia, ook wel Apulië genoemd, ligt in de zogenoemde hak van Italië, tussen de blauwtinten van
de Adriatische en de Ionische Zee. Het is een adembenemende regio met dorpjes die tegen kalkstenen
zeekliffen zijn gebouwd, pittoreske vissersstadjes met kronkelweggetjes en witgekalkte huizen, en overal
zilvergroene groepjes oude, knoestige olijfbomen. De keuken van het zonovergoten Puglia is
legendarisch. Met weinig middelen geweldige gerechten op tafel toveren waarin je de Italiaanse zon kunt
proeven, voor weinig geld, met weinig moeite en met superverse ingrediënten die niet eerst de halve
wereld over hebben hoeven reizen: dat is de Pugliese keuken. Proef Puglia nu zelf thuis dankzij dit boek!
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Indien je de link zelf hebt ingetypt, gelieve dan spelling te controleren. Indien je hier bent gekomen via een
link uit je verlanglijstje, gelieve deze dan te updaten.

Lees deze 10 tips voor een topvakantie in Puglia, gelegen in de hak van de Italiaanse laars. Een fantastisch
stukje authentiek Italië!

PROEF APULIE (1 avond) Wijn uit de hak van de 'laars' Italië raakt hier steeds bekender. En waarom? De
wijnen zijn gewoon lekker, vol, zwoel, warm en gul. En ...
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PROEF PUGLIA

Lees verder...
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