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Heerlijk Parijs

KOOKBOEK VAN DE MAAND JULI
Heerlijk Parijs is de ultieme eetgids voor alle liefhebbers van
foodshoppen, Parijs en de Franse keuken!
Na de persoonlijke stijlgids La Parisienne volgt nu de culinaire
gids om je als een Parisienne gourmande te leren gedragen.
De gids sluit perfect aan bij de trend van dit moment: shoppen
in een internationale stad, vervolgens lunchen en/of dineren
om uiteindelijk huiswaarts te keren met een tas vol
heerlijkheden.
Trish Deseine deelt haar kennis en de geheimen van de Franse
keuken en entertainen met stijl. Haar verzameling adressen
voor foodies, in de stad en online, is een onmisbare bron voor
wie wil eten in een van haar favoriete restaurants en de beste
ingrediënten of keukengerei wil kopen. Ze geeft recepten voor
een brunch, de feestdagen of een cocktailparty-met-eten, en
vat al haar culinaire kennis en expertise samen in ‘tips voor
fijnproevers’ – voor alles wat met eten en gastvrijheid à la
Parisienne te maken heeft.

- Winnaar van The Gourmand Award in de categorie ‘Best Culinary Travel Book’
- Opvolger van het succesvolle La Parisienne
- Jaarlijks reizen er meer dan 40 miljoen toeristen af naar Parijs
- Met schitterend design en luxe afwerking (omslag van moleskin en leeslint)
- Met restaurants, winkels, recepten, tips, culinaire wandelroutes, kookscholen en wijncursussen
- Voor zowel liefhebbers van Parijs als foodies een echte ‘must have’
Heerlijk Parijs
restaurants, tips, winkels, recepten
Omvang: 208 pagina’s
Formaat: 15,5 x 23,5 cm, gebonden
ISBN: 978 94 6143 099 1
Prijs: € 19,95

De Ierse culinair schrijfster Trish Deseine verhuisde bijna dertig jaar
geleden naar Frankrijk en werd de meest geliefde auteur van kookboeken
in Parijs. Zo won ze bijvoorbeeld The Gourmand Award voor de
internationale bestseller Je veux du chocolat. Ze presenteert kookprogramma’s voor de BBC en schrijft regelmatig recepten voor Elle. In
2010 werd ze door Vogue Paris benoemd tot een van de veertig vrouwen
van het decennium. Eerder verscheen bij Good Cook van Trish Deseine
De kunst van het chocolade maken.
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