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OMSCHRIJVING

Echte kaas In dit boek gaat Eric van Veluwen op culinaire kaasontdekkingsreis door Nederland, van
Texelse schapenkaas en Machedoux uit Zevenhuizen tot Messenklever uit Middenbeemster en
Veenweidekaas uit Zoeterwoude. Met veel oog voor detail beschrijft hij zowel de kaasmakers als hun
kazen, en voegt per kaas een recept toe. Daarnaast geeft hij zijn favoriete adressen van Nederlandse
kaasboeren en kaaswinkels.Eric van Veluwen is patron cuisinier op Landgoed Rhederoord. Als lid van de
Slow Food Werkgroep Kaas zet hij zich in voor het behoud van onze kaascultuur en experimenteert hij
graag met verloren gewaande, soms zelfs ‘verboden’ rauwmelkse kazen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

De echte liefhebbers kunnen deze oude Leidse kaas vanzelfsprekend wel waarderen. De kaas is liefst 3 jaar
op natuurlijke wijze gerijpt, waardoor deze echt een unieke ...

ik had er veel van verwacht ook al hoorde ik dat dit niet allemaal echt kon zijn. maar dit boek is echt te
belachelijk voor woorden. net als peter R de ...

De Zwitserse kaasfondue is werkelijk te makkelijk voor woorden maar een feest op tafel. Het recept voor
een uitnodigende tafel voor onverwachte gasten. Een echte ...
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