
HET LEKKERSTE UFTDE KOOKWERELD MET INGE MOERMANS

Taartenkon ing in ffiKB ffi ffl
H K Verjaardag geboorte huwelijk pen II jrV j fHtfj

fl BVla r sioen erisaltijdweleenredenom r jjpHTt
PPMBBy jHpBy iemand te verrassen met een speci tt k

SmÊlimï ale en zelfgemaakte taart Met Een f ffl j
IWËKj leven vol taart leerje decoreren als f H

06ZOnÖ6 eenmeesterbanketbakker Stap voor Z Ï l 1
stap legtWendy Schlagwein uit hoe A

CriOCOlsdG je de taarten opbouwt en figuurtjes L
boetseert Staversteldvanwatje han i B i int

Het goede van cacao gecombineerd den met de duidelijke instructies in hX gi J2 T t I
methetnatuurlijkzoeteplantextract dit boek allemaal kunnen maken M c h Vü JZ r St
Stevia dat is het recept van de over Een leven vol taart ffik S f JSï
heerhjke chocoladerepen vanDulds IllDSïti jfïuhLS
ana f e rcpeo hebben een heerlijke tliliTnïi Tebra ttiJllÜO
frisse smaak door tlü toevoeging van Info Wendy Schlagwein bij Terra liljiitljwt fwlfmtffl
fruit gerst vlaszaad of rijst ISBN 978 90 8989 518 9 24 99 euro tUUlüUJaiIIIlIilgtlilSI

Info aanbevolen verkoopprijs 1 69
euro per reep www dulcisana be

Om je vingers bij af te likken
Strip

BBfl Karamel en toffee iedereen is ergekop
Nog nooit was koken zo leuk en fl SS S9s3 b toch Daarom voegt MIK een nieuwe
speels als met dit kookboek k hv yoghurtsmaak toe aan z n MIK Royal
De ingrediënten ijst en de bereidings W t gamma Zowel kinderen als volwasse
wijze worden enkel in stripvorm SE W nen zullen de Y en romige MIK
weergegeven Kook De basis bevat SSMKPW 5 Toffee met karamelsmaak niet
35 grote en kleine gerechten zoals IHËB ÏÏh W kunnen weerstaan
steak pasta carbonara groene vis HBBriifrrr7
curry mozzarella salade club sand S SÊw è t
wich hummus enmangosmoothie wto lnfo aanbevolen verkoopprijs
Een ongineel en leerzaamkookboek 3ËÉJl 0 69 euro www mik eu

Info Kook De basis van Keda Black
bij Terra ISBN 978 90 8989 449 6
14 95 euro

W Ë3ÊKA Heerlijk gezond MAA l
K f J T ÏTj SmI Het meuw gamma saladedressings I U I jJjH I jJH
HM l1 I I I I i V fl l van Didden bevatten noch bewaar I BÊ j Hl Hl

fijJV H middelen noch kleurstoffen en zijn J S B A
ÜV HHflBHQ l superiekker Mijn favoriet is de Bal H il Ml iSMI

F H samico dressing met olijfolie De S II B M
ta m l combinatie van de bitterheid van ÉB II 9H uïj

H zoetheid en zuurheidvanbalsamico 0f k 3l Jg SJJil gfc

H 9 5 lnfo www diddenfood com
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