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OMSCHRIJVING

Japanners hebben veel respect voor de natuur. Ze geloven dat de producten van de aarde en zee zo moeten
worden bereid dat hun natuurlijke vorm behouden blijft en hun kenmerken worden versterkt. Voedsel
wordt vaak op eenvoudige wijze gepresenteerd, maar is altijd een lust voor het oog en de
smaakpapillen.Sushi is een smakelijk en voedzaam Japans gerecht dat u eenvoudig zelf kunt maken. De
basiselementen van de Japanse keuken zijn altijd dezelfde: gematigde hoeveelheden, een uitstekende
kwaliteit en een elegante presentatie. Sushi is, meer dan enig ander gerecht, een perfect voorbeeld van een
Japanse maaltijd, omdat het een natuurlijk, harmonieus en esthetisch verantwoord gerecht is.De kit bevat:-
sushimat- eetstokjes- receptenboekje
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In de sushi-kit van Saitaku zit alles wat u nodig hebt om sushi thuis te kunnen maken. Dit is voor
beginners de beste manier om kennis te maken met de basistechnieken ...

Deze sushi-kit voor 2 tot 4 personen bevat: • 2x125g sushi rijst • 40g rijstazijn • 40g soja saus • 4x2.8g
sushi nori • 2x5g sushi gember • 2x5g ...

Bestel bij ons diverse soorten sushi pakketten vanaf € 17,95 voor eigen gebruik of om gewoon kado te
doen. Ideaal als relatiegeschenk, kerstgeschenk ...
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SUSHI KIT

Lees verder...
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