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OMSCHRIJVING

De eerste versie van 'Ons Bakboek', het basisboek onder de bakboeken verscheen in 1990 en verkocht als
zoete broodjes. Het bakboek is volledig herwerkt. Net als vele andere dingen is bakken onderhevig aan
trends en nieuwe ontwikkelingen. Dit nieuwe 'Ons Bakboek', de jongere zus van het bekende 'Ons
Kookboek', zal iedere beginneling en bakfanaat kunnen bekoren, want er is voor elk wat wils. In de
uitgebreide inleiding vindt u van A tot Z letterlijk alles wat een 'bakgek'moet weten om het lekkerste
brood, hartig en zoet gebak op tafel te toveren. Verder leert u alles over de vele soorten basisdeeg,
vullingen en garneringen. Met dit boek maakt u ze in een handomdraai, want stap voor stap wordt u
ingewijd in de diepste geheimen van de bakkunst. Meer dan 1.000 recepten zijn verzameld in de
hoofdstukken: brood en broodjes, koffiekoeken, cake, biscuitgebak, drooggebak, plaatgebak, zoete taarten
en vlaaien, hartig gebak, soezen, aperitiefkoekjes, zoete koekjes en snoeperijen, pannenkoeken, flensjes,
wafels, oliebollen en beignets, bakken voor en met kinderen, ijsgebak en bakken op maat (dieetgebak). De
mooie eigentijdse foto's laten kunstwerkjes zien zodat iedere lezer van dit boek met heel veel zorg en
liefde aan het bakken kan gaan.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Ons bakboek (hardcover). De eerste versie van 'Ons Bakboek', het basisboek onder de bakboeken
verscheen in 1990 en verkocht als zoete broodjes. Het bakboek is ...

Ons bakboek bij kookboek-kopen.nl. De online kookboeken specialist.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers,
books, and more online. Easily share your publications and get ...
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