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OMSCHRIJVING

'Kaneel & Kardemom' is een weerspiegeling van de Joodse bakcultuur: van familierecepten waarmee
Anne Shooter in Groot-Brittannië is opgegroeid, Midden-Oosterse bakrecepten van haar Israëlische
schoonfamilie en een keur aan verzamelde bakgerechten. Recepten uit de westerse wereld tot en met
verrukkelijke gerechten die zijn oorsprong in het Midden-Oosten hebben.Van tahin-honingkoekjes, Joods-
Italiaanse pompoentaart, het Duitse Mandelbrot (amandelbrood) met pistache en cranberry's tot cheesecake
uit Jeruzalem. Galle, bagels, pretzels, mazzes, laffabrood, kaneelballetjes en oranjebloesemkoekjes. Van
traditionele receptuur tot en met moderne gerechten uit de bakkerijen van Tel Aviv; van zoete zaligheden
tot en met hartige gerechten.'Kaneel & Kardemom' biedt bovendien historische achtergrondinformatie
over de herkomst van de ge- rechten en geeft goede uitleg hoe je zuivelproducten kunt vervangen voor
diegenen die de spijswetten naleven. Daarnaast is er een hoofdstuk geweid aan de bakgerechten die tijdens
Pesach worden genuttigd; de periode waarin niets gegeten wordt wat gerezen is.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Je mengt een eetlepel kardemom, 1el kaneel en 1 el gemalen gemberpoeder. Daarnaast gebruik je 6
eetlepels basterdsuiker om 200 gram pecannoten mee te carameliseren.

Deze popcorn maak je binnen de 5 minuten en is heel eenvoudig om te bereiden. Kaneel, kardemom en
ahornsiroop zorgen voor de finishing touch.

Kaneel en Kardemom is een ultiem bakboek vol heerlijkheden van over de hele wereld. Bekijk hier foto's
en een recept uit Kaneel en Kardemom. Chocolade wonder
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