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Uit Marokko
		

gerechten uit een magisch land
Ontdek de veelzijdigheid van de Marokkaanse keuken met
Uit Marokko. Dit bijzondere kookboek neemt de lezer mee op
een culinaire reis door Marokko; van de gerechten uit de souk
van Marrakech tot aan de karakteristieke visgerechten van de
kust.
In Uit Marokko staan eenvoudige gerechten als kruidige
bietensalade met feta en walnoot of kip met groene olijven
met een saffraan-yoghurtsaus. Ook luxe maaltijden komen aan
bod, zoals zeebaars met dadels en zilveruitjes. Maak je eigen
harissa, leg citroenen in en drink een verfrissende
watermeloenlimonade op een zomerse dag.
Dit kookboek springt meteen in het oog door de bijzondere
vormgeving en luxe afwerking. De fotografie van de
gerechten, de sfeerbeelden van het Marokkaanse landschap,
de stadsgezichten én de portretten van de Marokkaanse
bevolking zijn niet alleen een lust voor het oog, maar doen je
meteen verlangen het vliegtuig naar Marokko te pakken.

- Schitterend en luxe uitgevoerd kookboek met linnen omslag, leeslint en inserts
- Traditionele en moderne, eigentijdse gerechten uit de streek- en restaurantkeukens van Marokko
- Sfeervolle fotografie en vormgeving

Uit Marokko
gerechten uit een magisch land
Omvang: 288 pagina’s
Formaat: 22,5 x 28,5 cm, gebonden
ISBN: 978 94 6143 102 8
Prijs: € 35,00

Rob & Sophia Palmer hebben een aanstekelijke passie voor
Marokko. Rob, een fotograaf uit Australië, begon zijn carrière
dobberend tussen de wilde golven van Hawaii’s wereldberoemde
Banzai Pipeline. Tegenwoordig maakt hij verschillende lifestyle en
food reportages. De Frans-Marokkaanse Sophia heeft de eerste
13 jaar van haar leven in Marokko gewoond. Haar carrière in
marketing en communicatie bracht haar de hele wereld over.
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