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Bakken met Paul Hollywood
Breng de bakmagie naar je eigen keuken met de bekroonde en
bekende – als jurylid van The Great British Bake Off – bakker
Paul Hollywood.
In dit basiskookboek staan veel verschillende broden, naast
gebak en onweerstaanbare taarten, koekjes en desserts. Elk
recept heeft een grondige werkwijze die laat zien hoe je dingen
doet, waardoor je iets perfects kunt creëren. Je baksels zien er
niet alleen zo uit als in de winkels, maar smaken bovendien vele
malen beter.
De receptuur is internationaal, van Europese couronne, fougasse
en strudel, taartjes en croissants tot Indiase chapati’s tot MiddenOosterse manakish. De technieken worden uitvoerig uitgelegd,
onder meer aan de hand van stap voor stap fotografie, waardoor
je ieder onderdeel van het bakproces onder de knie krijgt.
Dus ga het bakavontuur aan met Paul Hollywood en je zult een
geweldige bakker worden!

- Paul Hollywood brengt voorjaar 2014 een auteursbezoek aan Nederland
- Heldere receptuur en veel aandacht voor basistechnieken
- Auteurs is bekend vanwege zijn vele tv-optredens, o.a. The Great British Bake Off
- De boeken van Paul Hollywood zijn internationale bestsellers, een ervan is zelfs bekroond met
de Gourmand World Cookbook Award
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De Engelse bakkerszoon Paul Hollywood heeft sinds zijn achtste
al een grote fascinatie voor bakken. Inmiddels zit hij alweer 30 jaar
in het vak. Hij runt zijn eigen ambachtelijk bakkerij dat is gevestigd
in Aylesham en levert aan winkels zoals Harrods en Waitrose.
Sinds 2010 is hij jurylid bij The Great British Bake Off, waarvan
inmiddels het derde seizoen is uitgezonden. Paul levert daarnaast
bijdragen aan o.a. BBC Good Food Magazine, Olive Magazine, The
Observer, The Daily Mail. Ook is hij columnist bij de The Telegraph en
is hij regelmatig te zien op BBC en ITV.
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