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The Sobo Cookbook Recipes From The Tofino Restaura
De geheime tips van de restaurantfluisteraar Luc Hoornaert - een foodie pur sang en ook professioneel bezig met topproducten - fluistert de culinaire grootheden van dit land allerlei 'te proberen' adresjes in die zich onderscheiden door hun authentieke karakter. Zijn adressenlijstje deelt hij nu met het grote publiek. Het resulteert in een eigenzinnige selectie van soms bizarre, maar steeds bijzondere eetgelegenheden waar de specialiteit van het huis, de 'must eat', centraal staat. U maakt kennis met de chef en zijn of haar liefde
voor het vak aan de hand van intieme portretten en de schitterende sfeerfotografie van fotograaf Kris Vlegels, partner in crime. Bij het boek hoort ook een app die je kunt downloaden via de iTunes store. De app bevat de adressen uit het boek met alle praktische info. Met bovendien tal van handige functies: bekijk de adressen in de buurt op de kaart, zoek adressen op type keuken, voeg adressen toe aan je favorieten, bekijk een wegbeschrijving... Interview: Luc Hoornaert over Must eat op FM Brussel
The debut cookbook from the Saveur blog award-winning Internet expert on making eating cheap dependably delicious As a college grad during the recent great recession, Beth Moncel found herself, like so many others, broke. Unwilling to sacrifice eating healthy and well—and armed with a degree in nutritional science—Beth began tracking her costs with obsessive precision, and soon cut her grocery bill in half. Eager to share her tips and recipes, she launched her blog, Budget Bytes. Soon the blog received millions of
readers clamoring for more. Beth's eagerly awaited cookbook proves cutting back on cost does not mean cutting back on taste. Budget Bytes has more than 100 simple, healthy, and delicious recipes, including Greek Steak Tacos, Coconut Chicken Curry, Chorizo Sweet Potato Enchilada, and Teriyaki Salmon with Sriracha Mayonnaise, to name a few. It also contains expert principles for saving in the kitchen—including how to combine inexpensive ingredients with expensive to ensure that you can still have that steak you’re
craving, and information to help anyone get acquainted with his or her kitchen and get maximum use out of the freezer. Whether you’re urban or rural, vegan or paleo, Budget Bytes is guaranteed to delight both the palate and the pocketbook.
Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Merijn Tol en Nadia Zerouali schreven jarenlang heerlijke Arabische, mediterrane recepten voor Viva. In Viva Arabia! Vind je de lekkerste gerechten van Nadia en Merijn. Hun liefde voor Arabische smaken toveren zij om in spannende en super maakbare Groot-Mediterrane maaltijden met een eigen twist. Viva Arabia! Is het nieuwste kookboek van Merijn en Nadia. Ze zijn beiden bekend als culinair journalist van onder andere 24Kitchen, en schreven eerder de kookboeken
Arabia, Bismilla Arabia en Arabia bij je thuis. Ze zijn de onbetwiste koninginnen van de Groot-Mediterrane keuken.
Sobo (Sophisticated Bohemian) started out in 2003 as a purple food truck in the parking lot behind a surf shop, way before food trucks were cool. Despite its remoteness, it attracted rave reviews from food media across North America. Sobo has since become a destination restaurant, having outgrown its food truck beginnings. The recipes in this book are shaped by Lisa's Tex Mex and Southwestern culinary roots, and her experience gained across several US states, including her stint as executive chef of Cibolo Creek Ranch
in Texas.
The Sobo Cookbook
35 Recipes to Change Your Mind
Give Your Baby a Healthy Start with 100 Recipes That Adapt to Fit How You Feel
Een nieuw Arrowood-mysterie
Broer
De terugkeer van dokter Laverty
De Wilde Regenlanden zijn vol gevaren en onaangename verrassingen: het dichte oerwoud is vrijwel ondoordringbaar, de waterwegen zijn nog nooit in kaart gebracht. Dat leverde tal van hindernissen op voor zowel de draken als hun drakenhoeders die stroomopwaarts de kronkelingen van de Wilde Regenrivier volgden, op zoek naar de Ouderlingenstad Kelsingra. En eindelijk, aan de overkant van de kolkende rivier, torent de mythische stad in al haar pracht en
praal omhoog. Weliswaar nagenoeg onbereikbaar door het wilde water, maar de gebouwen van glanzend zwart en zilver gesteente lonken. Duidelijk is echter dat de problemen nog lang niet uit de weg zijn geruimd, nog lang niet alle vragen zijn beantwoord. Integendeel. Zo dreigt er nog steeds gevaar van de legers van de Hertog van Chalced, die met smart en toenemend ongeduld wacht op een verse zending drakenvlees, op het drakenbloed dat hem een nageslacht
kan bezorgen. Maar er gebeurt meer. Drakenhoedster Thymara begint zelf steeds meer op een draak te lijken - ze heeft zelfs al vleugels - en dat geldt ook voor de andere hoeders. Veranderd onder de invloed van de draken zien ze er geen van allen nog langer uit als een mens en kunnen ze dus niet meer terug naar hun oude leven. Wellicht nog belangrijker is dat de draken, nu ze Kelsingra bereikt hebben, onder invloed van de stad aan kracht winnen. Daarmee
neemt ook hun irritatie ten opzichte van de mensen toe...
De jonge dokter Barry voelt zich helemaal thuis in de huisartsenpraktijk van zijn excentrieke mentor dokter OReilly. Totdat de onverwachte dood van een patiënt een schaduw over Barrys reputatie werpt. De treurende weduwe gelooft dat er een verkeerde diagnose is gesteld. Gespannen wacht Barry de resultaten van het post mortemonderzoek af en peinst zich suf hoe hij het vertrouwen van zijn patiënten kan terugwinnen. Ondertussen worden er snode plannen
gesmeed om de dorpspub af te breken.
1896. Sherlock Holmes heeft opnieuw de kranten gehaald door allerlei mysterieuze zaken op te lossen voor rijke Londenaren. Maar te midden van de arbeiderswoningen in Zuid-Londen houdt William Arrowood zich bezig met veel duisterdere, gewelddadigere en minder goedbetaalde zaken. Arrowood is, naar eigen zeggen, zonder twijfel de betere detective, dus wanneer Mr en Mrs Barclay hem op het hart drukken hun ontvoerde dochter Birdie terug te vinden, is hij
ervan overtuigd dat hij en zijn assistent dat zo voor elkaar hebben. Maar deze ogenschijnlijk eenvoudige zaak met één vermist persoon verandert algauw in een grootschalig moordonderzoek. Ver weg van de chique wijken is Arrowoods Londen er een van onverbiddelijke wreedheid, waar het kwaad erop wacht ontmaskerd te worden... Over De moordput 'Net als in zijn eerste boek Arrowood geeft Finlay een prachtig huiveringwekkend beeld van het af en toe keiharde
Victoriaanse Engeland.' - ???? VN Detective- en Thrillergids
Tijdens de Boerenoorlog wordt lettie met haar moeder, broertje en zusje in een Engels concentratiekamp opgesloten. Terwijl haar vader en opa strijden tegen de Britten, vecht Lettie om in leven te blijven in steeds hopelozer omstandigheden. Ze troost zich met herinneringen aan het sterrenkijken met haar opa, en met haar onverwachte vriendschap met een jonge Britse soldaat.
Flat Belly Diet! Family Cookbook
Thursday dinners
een eigenzinnige selectie culinaire adressen
More than 100 Heart-Warming Seasonal Recipes for You to Cook at Home
River Cafe kookboek groen
Speel voor mij het lied van de dood

The third cookbook in the bestselling Soup Sisters series, filled with treasured family recipes for you to make and share at home. Sharon Hapton started Soup Sisters in 2009, as a means of providing nutritious, delicious and comforting soup to women and children in need. What began as a single chapter in Calgary, Canada, has now spread to over 20 cities across North America. And with
the recently launched Souper Kids program, children ages 8 to 17 are learning how to give back, too, and how to make a real difference in the lives of families who need it the most. In this compilation cookbook, the third in the bestselling Soup Sisters series, the focus is firmly on family. The Soup Sisters Family Cookbook is aimed at bringing loved ones together—in the kitchen, at the
table, and as part of a wider community. The recipes inside will inspire you to do just that—be it by discovering a beloved family recipe passed down through generations, or by trying out one of the simpler soups aimed at getting budding young soup makers into the kitchen. Inside this collection you will find recipes for wholesome classics like Chicken Noodle and Italian Wedding
alongside imaginative, kid-inspired creations like Dragon Soup, Cheeseburger Soup and Green Monster Soup. More than 100 contributors have shared soups for this book, including volunteers, home cooks, and chefs such as Yotam Ottolenghi, Nigella Lawson, Michael Smith, Elizabeth Baird, Anna Olson and Curtis Stone, as well as celebrity “souper” kids Logan Guleff, Abby Major, Zac Kara, and
Skylar and Chloe Sinow! Filled with easy-to-follow recipes, and the wonderful stories behind them, The Soup Sisters Family Cookbook will bring warmth and inspiration to your family’s kitchen.
Every woman wants to eat her best. But eating well can be challenging during the best of times. During pregnancy it is aggravated with curveballs such as nausea, cravings, or life. Before you ruin your healthful intentions, check out The Well-Rounded Pregnancy Cookbook, which offers a compromise by providing 100 recipes that meet every mother’s needs by adapting them to her moods.
Feeling nauseous? Turn Pine Nuts and Golden Raisins into a lemony-soup. Craving comfort foods? Modify Asian Cabbage Salad into a traditional but healthy treat. Ready to shed your baby pounds? Transform Fettucine with Mushrooms and Slow-Roasted Tomatoes into a beautiful salad. Feeling good today? Try some Broiled Salmon with Caramelized Fennel and Sweet Onion paired with Crisp Roasted
Sweet Potatoes. And the Lemon Cookies and Devilicious Cupcakes are great for any mood. Easily customizable recipes also mean that mom-to-be and her family can sit down and enjoy the same meal, no matter how she’s feeling. With helpful tips and options that minimize prep time, The Well-Rounded Pregnancy Cookbook is a must-have for any expectant, new or not-so-new mother, who needs a
flexible solution for preparing delicious, healthful, meals! As the founder of Mothers & Menus, Inc. and a busy mom of three, Karen Gurwitz knows how hard it can be to find time to take care of yourself. In The Well-Rounded Pregnancy Cookbook, she encourages you to tune in to your body’s needs and give yourself permission to honor your cravings. Her voice and the cookbook are a great
accompaniment to your journey of motherhood, whether you are in the early stages, or have been on it for quite some time.
Ramen, gyoza, fried chicken, udon, pork belly buns, and other boldly flavored, stick-to-your ribs dishes comprise Southern Japanese soul food. The antidote to typical refined restaurant fare, this hearty comfort food has become popular in the US as street food and in ramen bars. In a unique package that includes a cool exposed binding, Nanban brings home cooks the best of these craveinducing treats. From pungent kimchi to three types of Japanese fried chicken, and with a primer on Japanese ingredients and substitutions, Nanban is the perfect cookbook for any lover of Asian food.
A celebration of British Columbia's coastal cuisine with recipes and fork-lore from the region’s farmers, artisans, fishers, foragers, and chefs. The Butcher, the Baker, the Wine and Cheese Maker by the Sea is a tribute to the remarkable innovators and culinary leaders who make up west coast food culture. Discover some of the most diverse and delicious food on the planet--from the
fabulous food-truck fare of Tofino to the elegant dishes of downtown Vancouver’s five-star restaurants, along the Sea to Sky highway to the famous après-ski pub grub of Whistler and the hearty, homegrown smorgasbord of the lush farming valley of Pemberton. In addition to delicious recipes, such as Beignet with Baked Bowen Apples, Sea Urchin Bruschetta with Avocado, Pepperoncino and Spot
Prawns, and Huckleberry Crème Brûlée, this collection features the stories of more than 150 of the area’s experts. Discover why Vikram Vij is the maharaja of the west coast, how Lisa Ahier put a gourmet spin on traditional Texas taste, what inspired David Hawksworth to create his own foundation for young chefs, and where Donna Plough grows her sought-after BC artichokes. The follow-up
to the international award-winning The Butcher, the Baker, the Wine and Cheese Maker: An Okanagan Cookbook, this collection is a commemoration of the intricate community, network, and culture that defines British Columbia’s coastline and the abundance it has to offer.
The Shaker Cookbook
Viva Arabia!
Greenwood
Over 100 Easy, Delicious Recipes to Slash Your Grocery Bill in Half: A Cookbook
Recipes from the Japanese Home Kitchen [A Cookbook]
Mark Bittman's Kitchen Matrix
Recepten voor groente- en fruitgerechten zoals deze gemaakt worden in het River Cafe in Londen.
People hate tofu. And it's hard to argue with tofu hatred, at least at first glance. It's ugly, it's spongy, and it doesn't really look like food—you might ask, "What's the point?" The point is that it's a clean, healthful, powerful, plant-based protein that provides all kinds of nutrients without a lot of calories or carbohydrates and pretty much no cholesterol. In other words, it's kind of a perfect food. And The I Hate Tofu Cookbook proves this. With thirty-five delicious and satisfying recipes—from Sweet-and-Spicy Tofu Nuggets and Tofu
Caesar Salad to Tofu Sloppy Joes, Grilled Tofu Kebabs, and Chocolate Pudding Pops—you will come to love it. We promise.
Sobo (Sophisticated Bohemian) started out in 2003 as a purple food truck in the parking lot behind a surf shop, way before food trucks were cool. Despite its remoteness, it attracted rave reviews from food media across North America, with the likes of Saveur magazine calling it: "perhaps the most exciting lunch stand in North America". The back of the staff's t-shirts read: "Quite possibly the second best thing you can do in a parking lot"--and that same fun, authentic West Coast vibe weaves throughout the stories and recipes in this
book. Sobo has since become a destination restaurant, having outgrown its food truck beginnings, with visitors making the pilgrimage to the west coast of Vancouver Island just to taste chef Lisa Ahier's cooking--which is, to use Tofino slang, simply "killer". The restaurant's menu focuses on locally-sourced, seasonally-inspired ingredients from family-owned producers. The dishes are shaped by Lisa's Tex Mex and Southwestern culinary roots, and her experience gained across several US states, including her stint as executive chef of
Cibolo Creek Ranch in Texas. The Sobo Cookbook includes over 100 of the restaurant's all-time favourite recipes--recipes that have fed surfers, hungry locals, curious visitors and die-hard foodies alike.
De zomer van 1991 is zinderend heet in Scarborough, een multiculturele wijk van Toronto. De broers Michael en Francis proberen zich tevergeefs te verweren tegen de vooroordelen en de lage verwachtingen waarmee ze zich als zonen van immigranten uit Trinidad geconfronteerd zien. Leraren delen hen in op lagere niveaus, de middenstand ziet ze slechts als potentiële winkeldieven en vreemden versnellen hun pas wanneer de jongens achter ze lopen. Gedreven door de pulserende beats en lifestyle van hiphop droomt Francis, de
oudste van de twee, van een toekomst in de muziek. Michael droomt vooral van Aisha, het slimste meisje van hun middelbare school, die op haar beurt droomt van een leven elders. Maar de heldere ambities van de drie worden onherroepelijk verwoest door een tragische schietpartij, en het politieoptreden en verstikkende verdachtmakingen die daarop volgen. Een intens mooi en krachtig, tijdloos verhaal over de diepgaande liefde tussen twee broers en de zinloosheid van levens die door een kogel worden beëindigd.
Recipes from the 35 Cuisines of China [A Cookbook]
80 procent groenten / 20 procent vlees of vis uit de sterrenkeuken van een groentefreak
NIVEN 80/20
BABADADA, Nederlands - Srbija (Latinski pisanje), beeldwoordenboek - slikovni rečnik
Fresh Food Inspired by Texas to Tofino
Het huis van de vroedvrouw

Met Vis uit Blik 2 bewijst visman Bart van Olphen van Fish Tales voor eens en voor altijd dat vis uit blik dé absolute keukenheld in ieders keukenkastje is. Deze geheel nieuwe editie vol watertandlekkere recepten, met fotografie van David Loftus, bewijst dat je hier werkelijk eindeloos mee kunt variëren. En na het lezen van de mooie vissersverhalen van Fish Tales kies je zeker voor duurzaam. Zodat we met dit boek in
de hand samen nog vele jaren kunnen genieten van vis uit blik.
Het eerste inspiratieboek van Belgiës meest gepassioneerde foodbloggers De keukentafel vormt de hoeksteen van een gezin, van een vriendenkring. Het is de plaats waar we vertellen, discuteren en lachen. De plek waar we dichter naar elkaar toegroeien. Samen eten heeft, zo leerde ik, een bindende kracht. Thursday Dinners is een online platform dat offline momenten en belevenissen creëert. Het gaat over bewust tijd
maken. Voor een echt gesprek, zonder smartphones. Elke week komen we samen met vrienden, vrienden van vrienden en onbekenden om te koken en een maaltijd te delen. Dit boek verwelkomt je in de levens en de huizen van een diverse groep vrienden, creatievelingen en ondernemers. Een jonge messenmaakster die rust vindt in het monotone geluid van de slijpmachine, een koffiebrander gebeten door de perfecte roast of een
oenoloog die de wereld rondreist op zoek naar wijn met een verhaal. We koken, eten en praten. Je vindt op onze blog en in dit boek geen ingewikkelde en ellenlange recepten maar smaakvolle gerechten waarin eerlijke ingrediënten de hoofdrol spelen. Thursday Dinners gaat over homey food dat iedereen kan maken en is beïnvloed door reizen en inspirerende personen. Dit boek is zo veel meer dan een kookboek. Het is een ode
aan het leven, een ode aan vriendschap en samen eten.
From one of the most decorated athletes of all time, 80 healthy and delicious recipes to fuel and nourish an active lifestyle while never sacrificing flavor When all that exists between winning a gold and a bronze medal are hundredths of a second, every detail matters--especially the food you put in your body. Some Olympians may survive on bland brown rice and steamed chicken breasts and broccoli, while others may
happily down fast-food cheeseburgers, but not world champion swimmer Natalie Coughlin. Natalie embraces a winning, nourishing path with wholesome meals that have tons of flavor to satisfy both the body and the soul--the key to her success. Natalie's debut cookbook, Cook to Thrive, is full of the healthy, delicious recipes that sustain her both in and out of the pool: hearty breakfasts, bountiful salads, grains and
pastas, energizing smoothies, big salads, grab-and-go snacks--all nutritious, satisfying, and delicious. Natalie believes in balance, not extreme deprivation, and that means moments of indulgence are not only allowed, but necessary. In Cook to Thrive, you'll find personal, comforting recipes inspired by Natalie's Filipino background and many based on dishes from her travels around the world for competitions.
Natalie's tried-and-true techniques and tips for very busy schedules prove that if she can do it, you can too.
Parijs, 1940. De nazi’s arresteren een jonge jazzmuzikant, Hieronymus Falk. Hij is de zoon van een Duitse moeder en een (afwezige) Afrikaanse vader, opgegroeid in Duitsland, maar heeft geen recht op identiteitspapieren in de jaren dertig omdat hij een Mischling is, een halfbloed. De musici in zijn band, voornamelijk zwarte, Amerikaanse muzikanten, waren juist het racisme van hun eigen land ontvlucht om vervolgens te
ontdekken dat hun adoptief-stad, Berlijn, zich in die periode tegen hen keert. Met de vlucht naar Frankrijk verliest de band een paar leden en desintegreert in Parijs nog verder. Verteller Sid Griffiths, de bassist van de band, is jaloers op Hieronymus zijn enorme talent, en gecombineerd met jaloerse gevoelens over een vrouw, bereiken ze een punt van destructief wantrouwen. Een buitengewoon boeiende roman over
muziek, vriendschap, herinnering en verhalen vertellen. ‘Een ongelofelijk sfeervolle proloog geeft een vliegende start aan een aangrijpend verhaal over waarheid en bedrog. (...) Een briljante roman met veel vaart.’ – The Times
Nanban
Cook to Thrive
Drakenstad
De drakentroon
All Under Heaven
Washoku
It's a multicooker--it's an air fryer--it even has a built-in crisping element! Welcome to your newest all-in-one cooking appliance obsession, the Ninja Foodi. This officially licensed book is the ultimate guide to cooking with the Foodi--with 125 recipes from Food Network celebrity chef Justin Warner who helped test and design the appliance along with full color photos. Finally, a one-step countertop cooking
appliance that truly does it all. The 125 recipes in the Foodi cookbook offer air-frying, pressure-cooking, and slow-cook recipes from breakfast through dinner. Approachable and friendly, you'll find guidance for making air-fried French toast sticks as well as perfect Japanese-style omelets; golden-brown and crisp-topped macaroni and cheese; miso-glazed cod; Singapore-style mei fun; crispy-fried chicken wings;
taquitos; and even crème brûlée! Eclectic, worldly, and easy enough for every day, The Ultimate Ninja Foodi Cookbook offers something for everyone.
Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard 1 Drakentroon De Drakentroon is het eerste deel van Tad Williams' vierdelige epos Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de reeks die George R.R. Martin inspireerde om Het Lied van IJs en Vuur te schrijven. Het is het verhaal van Simon, een koksjongen en tovenaarsleerling, wiens dromen over grote daden en heroïsche oorlogen maar al te waar worden wanneer zijn wereld verscheurd
wordt door een verschrikkelijke burgeroorlog, gevoed door oude haatgevoelens, eeuwige vijanden en duistere machten van tovenarij. Want in Osten Ard, een land dat eens bewoond werd door de elfachtige Sithi, ligt Prester John, de Hoge Koning, op sterven. En met zijn dood zal een sluimerend kwaad worden ontketend wanneer de Stormkoning, de niet-gestorven vorst van de Sithi, zijn verloren gegane rijk tracht te herwinnen.
'Dit is het fantasy-equivalent van Tolstojs Oorlog en vrede.' Locus 'Dit is grootse fantasy, op een schaal die alleen in de buurt komt van Tolkiens In de ban van de ring.' The Cincinnati Post
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage. In a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and remember. Each book contains over 1000 colored illustrations. The goal is to learn the basics of a language much faster and with more fun than possible with a complicated text dictionary. This book is based on the very successful online
picture dictionary BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless language combinations - Used by thousands of people and approved by well-known institutions. The languages used in this book are also called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese, holandês, holenderski and serbisch, serbe, serbio, serbo, sérvio, serbski
Let op: Epub3 fixed lay-out, niet geschikt voor e-reader. 80% groenten / 20% vlees of vis uit de sterrenkeuken van een groentefreak Wat goed is, komt snel. Niven Kunz is nog maar net 33 jaar en al bijna 10 jaar in het bezit van een Michelinster. Niven staat voor 80% groenten en 20% vlees of vis. Voor hem is deze 80/20-filosofie helder én logisch; in zijn keuken gaan groenten altijd voor. Vlees en vis beperkt hij tot
het hoognodige. Niet alleen omdat hij dit beter vindt, vooral omdat hij koken met groenten het allerleukste vindt. Het seizoen en het marktaanbod bepalen zijn menu en inspiratie haalt hij uit zijn eigen 'achtertuin': het Westland, Midden-Delfland en het Groene Hart. En dan kom je dus op gerechten als kervelwortel met buikspek, soezen van zwarte olijf, peentartaar met coquille, snijboon á la Carbonara en macaron van
rode biet, blauwe bes en pure chocolade. Niven laat ook zien hoe je 80/20 breder kunt toepassen. Bijvoorbeeld door 80% biologisch te kopen en 20% gangbaar. Of 80% uit je eigen regio te halen en 20% van ver. In 70 recepten verdeeld over vijf hoofdstukken - vegetarisch, vlees, vis, schelp- en schaaldieren, vocktails en desserts - bewijst Niven dat koken met groenten in de hoofd- in plaats van bijrol álles behalve saai
is. De recepten worden ondersteund door schitterende fotografie en gelardeerd met informatie over veelgebruikte ingrediënten, handige (presentatie)tips en suggesties voor bijpassende wijnen. 'Groenten zijn cool! In dit boek ga ik je laten zien waarom ik er zo trots op ben een groentefreak te zijn.' Niven Kunz 'Hij kwam De Librije binnen als schoffie, maar is nu eigenaar van zijn eigen succesvolle restaurant. Wij
delen zijn passie voor gastronomie en zijn liefde voor groenten. Niven is altijd zichzelf gebleven, met zijn eigenzinnigheid en doorzettingsvermogen. Dat waarderen wij enorm en wij zijn dan ook heel trots op hem!'- Jonnie en Thérèse Boer, De Librije***
Field & Stream
The Butcher, the Baker, the Wine and Cheese Maker By the Sea
More Than 700 Simple Recipes and Techniques to Mix and Match for Endless Possibilities: A Cookbook
The Soup Sisters Family Cookbook
Recipes to Fuel Body and Soul: A Cookbook
The Soup Sisters and Broth Brothers Cookbook
De hoofdrolspelers in De Kronieken van de Wilde Regenlanden wacht een schimmige toekomst. Niets is zeker. De draken en hun drakenhoeders die via de Wilde Regenrivier de mythische Ouderlingenstad Kelsingra wisten te bereiken, zijn immers verzeild geraakt in een wereld die eindeloos weergalmt van een aenonlange geschiedenis, nu vol gevaren die tot ongelofelijke avonturen leiden. Al wat vaststaat is dat de confrontatie tussen de draken van Kelsingra en de wrede hertog Chalced
onvermijdelijk is. In zijn nietsontziende drang tot overleven is de vreeswekkende hertog bereid om over lijken te gaan... draken, Ouderlingen, het is hem om het even. Sintara en haar mede-draken, geholpen door hun hoeders Thymara, Tats en Rapskal, laten dit niet over hun kant gaan en er brandt een strijd los die de wereld van de Wilde Regenlanden op haar grondvesten doet schudden. En Tintaglia? Gekweld door martelende pijnen slaagt ze erin het luchtruim te kiezen en begint aan een
wanhopige vlucht, misschien wel haar laatste. Want Tintaglia is op weg naar huis... De Amerikaanse schrijfster Robin Hobb heet in werkelijkheid Megan Lindholm. Na een studie communicatiewetenschappen aan de universiteit van Denver schreef ze onder haar eigen naam een indrukwekkend oeuvre bijeen, van urban tot traditionele, tot prehistorische fantasy. De erkenning van haar talent kwam pas toen ze onder het pseudoniem Robin Hobb begon te schrijven en het eerste deel van De
Boeken van de Zieners - Leerling en Meester - verscheen. Nu, vijftien jaar later, is Robin Hobb een van de succesvolste en oorspronkelijkste fantasy-schrijvers van de afgelopen eeuw. Met dit boek, Drakenbloed, wordt de tetralogie De Kronieken van de Wilde Regenlanden, waarvan inmiddels Drakenhoeder, Drakenziel en Drakenstad zijn verschenen, besloten. In dit vierluik keert Robin Hobb terug naar de wereld van De Boeken van de Levende Schepen en de novelle De thuiskomst. Op
overtuigende wijze maakt zij in dit hoogtepunt van schrijverschap en oorspronkelijke fantasy-verbeelding duidelijk waarom haar boeken wereldwijd als de top in eigentijdse fantasy-vertelkunst worden beschouwd. 'Hobbs zorgvuldig gecomponeerde drakengeschiedenis is van de eerste tot de laatste bladzijde met passie geschreven.' - Publishers Weekly
In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J. Goudsblom sociale 'regimes' waar mensen individueel en in groepsverband onder leven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de schaamte en de tijdrekening, maar ook het streven naar luxe en comfort. Hoewel al deze regimes door mensen aan elkaar worden opgelegd, kan het in onze beleving lijken alsof we er a
Bestselling author Mark Bittman anthologizes his popular Matrix series in a boldly graphic new cookbook featuring 400 recipes that emphasize creativity, improvisation, and simplicity as the keys to varied cooking. For years, Mark Bittman has shared his formulas, recipes, and kitchen improvisations in his popular New York Times Eat column, in which an ingredient or essential technique is presented in different variations in a bold matrix. Accompanied by striking photographs and brief,
straightforward instructions, these thematic matrices show how simple changes in preparation and ingredient swaps in a master recipe can yield dishes that are each completely different from the original, and equally delicious. In Mark Bittman’s Kitchen Matrix, Mark’s matrices come together to create a collection of over 400 flexible recipes covering vegetables, fruits, meats and chicken, and even desserts. Whether you're cooking up soup (creamy, brothy, earthy, or hearty), freezing ice pops
(in fruity, savory, creamy, or boozy varieties), or preparing asparagus (steamed, roasted, stir-fried, or grilled), following Mark’s approach to culinary improvisation will deliver stand-out results.
Over 240 recipes representing the best of Shaker cooking, which focuses on using America's natural bounty. With black and white illustrations throughout as well as stories of Shaker life and history, this is a unique book that celebrates easy, natural, American cooking. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
Japanese Soul Food: A Cookbook
Onder de huid
Vis uit blik
Recipes and Lore from the Valley of God's Pleasure
De moordput
Voor de lezers van 'The Help'. Een ontroerende en fascinerende roman over het harde bestaan van een vroedvrouw in de jaren dertig. Na een bewogen tijd probeert vroedvrouw Patience Murphy een nieuw leven op te bouwen op het platteland van West-Virginia, waar ze een kleine boerderij heeft geërfd. Geld heeft ze niet, net zomin als de door de crisis geteisterde families die haar hulp zoeken omdat ze de dokter niet kunnen betalen. Patience zet alles op alles om te helpen. Al
improviserend, soms met de moed der wanhoop en op de raarste plekken brengt ze kinderen op de wereld. Toch wordt ze met wantrouwen bekeken: ze is een vrouw die zich niet conformeert, die in haar eigen levensonderhoud voorziet en die niet bang is om voor haar mening op te komen. De enige gelijkgestemde is de plaatselijke veearts. Ze blijft vechten tegen vooroordelen en wantrouwen - eerst alleen, later met hulp uit onverwachte hoek. En elke keer als ze een
pasgeboren baby in haar armen houdt, weet ze dat ze nooit zal opgeven. Al komt het gevaar wel heel dichtbij...
Meesterlijke familiegeschiedenis over houthakkers en natuurbeschermers in een stervend bos. Urgente en actuele pageturner. Ze komen voor de bomen. Het is 2038. Jacinda (Jake) Greenwood werkt als een overgekwalificeerde tourgids op Greenwood Island in een van de laatst overgebleven bossen ter wereld na de Grote Droogte. De link tussen het eiland en haar familienaam leek altijd toeval, totdat er iemand met een boek over haar familiegeschiedenis verschijnt. We
worden terug de tijd in genomen en ontmoeten de rest van de familie Greenwood: Liam, een gewonde timmerman die zijn dood in de ogen kijkt. Willow, een milieuactiviste die vastbesloten is de zonden van haar vader Harris, ooit een groot houtmagnaat, goed te maken. En Everett, een landloper die een vondeling redt en daarmee het lot van de komende generaties bezegelt...
In 1975,Gourmet magazine published a series on traditional Japanese food —the first of its kind in a major American food magazine — written by a graduate of the prestigious Yanagihara School of classical cuisine in Tokyo. Today, the author of that groundbreaking series, Elizabeth Andoh, is recognized as the leading English-language authority on the subject. She shares her knowledge and passion for the food culture of Japan in WASHOKU, an authoritative, deeply personal
tribute to one of the world's most distinctive culinary traditions. Andoh begins by setting forth the ethos of washoku (traditional Japanese food), exploring its nuanced approach to balancing flavor, applying technique, and considering aesthetics hand-in-hand with nutrition. With detailed descriptions of ingredients complemented by stunning full-color photography, the book's comprehensive chapter on the Japanese pantry is practically a book unto itself. The recipes for soups,
rice dishes and noodles, meat and poultry, seafood, and desserts are models of clarity and precision, and the rich cultural context and practical notes that Andoh provides help readers master the rhythm and flow of the washoku kitchen. Much more than just a collection of recipes, WASHOKU is a journey through a cuisine that is rich in history and as handsome as it is healthful. Awards2006 IACP Award WinnerReviews“This extensive volume is clearly intended for the cook
serious about Japanese food.”—Minneapolis Star Tribune“. . . scholarly, yet inspirational . . . a foodie might just sit back and read for sheer enjoyment and edification.”—Milwaukee Journal Sentinel
The follow up to 2012's bestselling The Soup Sisters Cookbook (over 35,000 copies sold), with more than 100 new soup recipes from "souper" volunteers and celebrity chefs. The Soup Sisters and Broth Brothers Cookbook showcases delicious recipes from Soup Sisters volunteers and from many top celebrity chefs--including Yotam Ottolenghi, Curtis Stone, Lidia Bastianich, Rob Feenie, Susur Lee, Michael Smith, Anna Olson, and Mark McEwan. With more than 100 recipes
arranged by season, including vegetarian, vegan, and gluten-free options, The Soup Sisters and Broth Brothers Cookbook gives you enough heartwarming soup recipes to prepare and share throughout the year. Soup Sisters is a Calgary-based non-profit enterprise founded in 2009. It organizes multiple volunteer soup-making events across the country every month to produce soup for women, children, and youth in need. Soup Sisters believes in the power of soup and the
nutrition, comfort, and warmth that the gift of soup can bring. As well as working with women's shelters, Soup Sisters also operates Broth Brothers, which focuses on work with youth crisis centers across the country, providing support to young men who are working to support themselves. The Soup Sisters' growing network of supporters collectively cook up more than 10,000 servings of soup every month.
De troost van sterren
Gourmet News
The Well-Rounded Pregnancy Cookbook
Recipes from the Tofino Restaurant at the End of the Canadian Road
The I Hate Tofu Cookbook
The Ultimate Ninja Foodi Pressure Cooker Cookbook

A comprehensive, contemporary portrait of China's culinary landscape and the geography and history that has shaped it, with more than 300 recipes. Vaulting from ancient taverns near the Yangtze River to banquet halls in modern Taipei, All Under Heaven is the first cookbook in English to examine all 35 cuisines of China. Drawing on centuries' worth of culinary texts, as well as her own years working, eating, and
cooking in Taiwan, Carolyn Phillips has written a spirited, symphonic love letter to the flavors and textures of Chinese cuisine. With hundreds of recipes--from simple Fried Green Onion Noodles to Lotus-Wrapped Spicy Rice Crumb Pork--written with clear, step-by-step instructions, All Under Heaven serves as both a handbook for the novice and a source of inspiration for the veteran chef. — Los Angeles Times: Favorite
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Read Free The Sobo Cookbook Recipes From The Tofino Restaura
Cookbooks of 2016
Collects 150 tasty family friendly classics, all featuring belly-flattening monounsaturated fatty acids, and provides two weeks of sample menus, advice on getting kids to eat healthy and 60 full-color photos, in a book with such recipes as White Pita Pizzas, Peanut Butter No-Bake Bars and Choco-Nut Sundae.
‘Onder de huid’ (The Possessions)van Sara Flannery Murphy is een schitterende roman over liefde, verlangen en obsessie Edie heeft een ongebruikelijke baan: ze werkt als ‘body’ in het Elysische instituut. Dankzij een drug kan een body korte tijd de persoonlijkheid van een overledene aannemen. Edie slikt de drug opdat haar cliënten de ervaring hebben met hun dierbaren te praten. De meeste body’s houden het werk niet
lang vol, maar Edie verlángt juist naar de vergetelheid die het werk met zich meebrengt. Dan raakt Edie geobsedeerd door cliënt Patrick, wiens vrouw Sylvia overleden is. Ondanks de mysterieuze omstandigheden rond Sylvia’s dood ontwikkelt ze gevoelens voor Patrick. Ze spreekt buiten werktijd met hem af, en langzaam raken de regels steeds verder op de achtergrond. Regels die er zijn om de body’s te beschermen, want het
werk is niet zonder gevaren... Sara Flannery Murphy woont in Oklahoma met haar man en zoon. ‘Onder de huid’ is haar debuutroman, en werd internationaal lovend ontvangen. ‘Door sommige boeken vlieg ik heen, maar van dit boek wilde ik iedere zin aandachtig lezen. Echt zo bijzonder hoe Edie onder m'n huid kroop, helemaal met een verhaal als dit! Ik heb ervan genoten zoals ik het liefst van een boek geniet: ik had geen
flauw idee welke kant het verhaal op zou gaan, ik wist niet eens welk genre: psychologische roman, thriller, spookverhaal? Wat een goede tip.’ Evelyn Romp van Boekhandel Westerhof
Dutch - Serbian (latin characters), visual dictionary
More than 100 Family-friendly Recipes to Make and Share with Kids of All Ages
150 All-New MUFA Recipes
Budget Bytes
Het regime van de tijd
History of Roasted Whole Soy Flour (Kinako), Soy Coffee, Coffee Alternatives, Problems with Coffee, and Soy Chocolate (1540-2012)
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