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OMSCHRIJVING

Dit boek laat zien hoe een eenvoudige burger de basis kan zijn voor honderden inspirerende maaltijden.
Van de traditionele runderburger tot knapperige visburgers, rijst-bonenburgers en broodjes met pulled
pork - er is voor ieder wat wils. - Creatieve en eigentijdse recepten voor elke gelegenheid.- Met een keur
aan broodjes en allerlei 'alternatieve' broodjes (zoals een auberginebroodje) heeft u altijd een bijzondere
basis voor uw burgers.- Ontdek de wereld van de bijgerechten, met knapperige frieten, frisse salades,
klassieke koolsla en pittige sauzen.- Met handige tips voor het perfect bereiden van sappige
burgers.CAROL BECKERMAN is een culinair auteur en een enthousiaste kok met meer dan veertig jaar
ervaring. Ze zwaaide ooit de scepter over de keuken van een Britse pub en verzorgde de catering voor
grote evenementen en wekelijkse buurtontbijtfeesten in de Verenigde Staten. Tegenwoordig kookt en bakt
ze voor lokale restaurants en heeft ze haar eigen website gewijd aan zuivelvrij koken.



2

WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

The traditional burger packs a powerful calorie punch, but if you're going to enjoy it, you might as well do
it right! You'd be hard-pressed to find a flavorful ...

Hiroshima en Nagasaki - 70 jaar geleden vermoordde de VS 'elite' 500.000 Japanse burgers om een
'waarschuwing te geven' aan Rusland. RT woe, 05 aug 2015 11:21 UTC

Meer dan 12.500 burgers zijn vandaag weggeraakt uit de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Ze zijn in
konvooien naar een gebied gebracht dat onder controle staat ...
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