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OMSCHRIJVING

Maak de lekkerste wokrecepten met de recepten uit Wok Easy! Makkelijk, snel en gezond!De lekkerste
wokreceptenWokken is ideaal als je snel iets wilt eten dat wel lekker en gezond is. Tussen deze 82
wokrecepten zitten bekende gerechten als kip pad thai en noedels met garnalen, maar ook meer bijzondere
combi's zoals gember met asperges en ei of honing-walnootgarnalen.Wok EasyMet de snelle recepten uit
Wok Easy heb je binnen no time een heerlijk wokgerecht op tafel. De recepten zijn ingedeeld in de
categorieën sauzen, noedels & rijst, groenten, vlees & gevogelte en vis & zeevruchten. Het strak
vormgegeven boek toont op de linkerpagina steeds de weinige ingrediënten en op de rechterpagina het
heerlijke eindresultaat.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Geef je huis wat fonQ met een BK Easy Basic Ceramic Wok Ø 28 cm Vóór 23:00 besteld? Morgen in
Huis! Gratis verzending Thuiswinkel Waarborg Winnaar ABN ...

De Easy Induction wok is gemaakt van aluminium en heeft een diameter van 36 cm. De wok is voorzien
van een Teflon anti-aanbaklaag en is geschikt voor alle ...

Stel zelf je ideale healthy wok maaltijd samen. Kies uit vega, vis, vlees, noedels, rijst, zestien soorten
groenten en negen verschillende sauzen!
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