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OMSCHRIJVING

De Foodlingo Bijbel van foodtrendwatcher en culinair journalist Marjan Ippel is het boek dat elke foodie
op zijn nachtkastje of aanrecht moet hebben liggen. Ook laatst nog een felfie gemaakt met je
lievelingsboer, terwijl jullie een zelfgemaakte onigiri aten? Een beetje culi weet nu precies wat je bedoelt.
Elk vakgebied en iedere scene kent zijn eigen lingo, het taaltje waarmee de insider zich kan onderscheiden
van de niet-ingewijde. Ook food kent zo'n eigen lingo waarmee de trendsetter, culinista, foodisto,
foodsavant en early adopter zich distingeert van de mee-etende massa.. Zoals een kok zich in zijn keuken
omringt met zijn eigen gereedschap - van pincet (tournetout) tot rijpkast - zo schermt de culi met zijn
kennis van het state-of-the-art foodlingo.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Zoals een kok zich in zijn keuken omringt met zijn eigen gereedschap - van pincet (tournetout) tot rijpkast
- zo schermt de culi met zijn kennis van het state-of ...

"Foodlingo, kun je dat eten? Of is het dat spelletje van televisie?" Die vragen krijg ik regelmatig. En ook
al zou het een fantastisch familiespel zijn (check!),

Het culinaire trendwoordenboek Elk vakgebied en iedere scene kent zijn eigen lingo, een verzameling
termen waarmee de insider zich kan onderscheiden ...
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