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OMSCHRIJVING

75 verrassende recepten met tomaten in de hoofdrolRauw in salades, als een scherpe salsa, gekookt in een
rijke saus, uit de oven, zongedroogd... hoe je tomaten ook eet, geen enkel ander ingrediënt is zo veelzijdig.
Ontdek meer over deze sappige vrucht en haar toepassingsmogelijkheden. Jenny Linford vertelt het verhaal
van de tomaat, van oorsprong tot heden, en laat zien welke variëteiten en zaden er zijn, inclusief oude
rassen. Ook geeft ze praktische tips voor het kweken, behandelen, bewaren en laten rijpen van
tomaten.Haar passie voor de unieke smaak van de tomaat deelt ze in meer dan 75 recepten vanuit de hele
wereld, zowel klassieke als nieuwe.* 75 makkelijke recepten met tomaten* Tomaten zijn gezond, overal
goed verkrijgbaar en erg lekker* Met informatie over variëteiten en zaden
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

recepten met tomaten: lasagna, Pasta met kip, spinazie, champignons en boursin, franse ovenschotel en
romige kipfiletreepjes uit de oven.

Sappige tomaten oogsten? Dan moet je de tomatenplant op de juiste manier verzorgen. Deze video laat
zien hoe je een tomatenplant verzorgen moet.

Natuurlijk tomaat! Maar waarom? Tijdens of na het lezen van deze informatie zal u tot de conclusie
komen: 'Laat ik maar stoppen met lezen over tomaten, ik kan er ...
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TOMATEN

Lees verder...
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