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OMSCHRIJVING

Combineer met de voorraad uit je keukenkastje en zet elke dag de meest verrassende gerechten in een
handomdraai op tafel.Heerlijke gerechten zonder boodschappenlijstjeDe insteek van Keukenkastje is: iets
lekkers en voedzaams bereiden zonder dat het teveel tijd of moeite kost. Geen ingewikkelde of dure
ingrediënten dus, maar een paar vaste ingrediënten uit de keukenkast combineren met wat kruiden of
specerijen en enkele verse ingrediënten uit de winkel, en daar dan wat bijzonders van maken. Van die
gerechten die niet kunnen mislukken, die toch heerlijk smaken en waarvoor je geen ellenlange
boodschappenlijst nodig hebt - én waarvoor je niet de hele avond in de keuken hoeft te staan!Koken met de
voorraad uit je keukenkastjeIn de ideale wereld staat ons keukenkastje vol lekkernijen. In de werkelijkheid
ziet dat er heel anders uit. Maar met de restjes die op de plankjes in je keuken staan, kun je eindeloos
variëren, als je maar weet hoe! Met Keukenkastje komt daar verandering in en ontdek je dat je
keukenkastje een eindeloze bron van inspiratie is.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Alles voor de keuken: Ovens, magnetrons, kookplaten en afzuigkappen. Praxis heeft een breed assortiment
keukenapparatuur van de beste kwaliteit.

Keukenkastje van de beste kwaliteit: verkrijgbaar bij OTTO! Je wil net als iedereen op de hoogte blijven
van de nieuwste producten op het gebied van Keukenkastje.

Geef je keukenkastjes een facelift door ze te verven of te beplakken met folie. KARWEI legt uit hoe je
jouw keukenkastjes een tweede leven geeft.
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