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UITZONDERLIJKE AANBIEDING
KOOK ZE! samen met Mise en place
In deze KOOK ZE! Fris lees je een kortverhaal van Margot

Vanderstraeten. Van de schrijfster verscheen onlangs de smaakvolle
roman Mise en place, waarin een driesterrenchef de hoofdrol speelt.
“De auteur is een gepassioneerde foodie eerste klasse”, aldus Yves
Desmet in zijn recensie. “Het hele boek door hanteert Vanderstraeten
begrippen uit de gastronomie die ze blijkbaar zelf goed kent, alsof ze
zelf jarenlang in de hitte van de keuken van een toprestaurant heeft
gestaan”, schrijft Dirk Verhofstadt, broer van.
Je kunt gratis van dit boek (winkelwaarde 18,50 euro) smullen, als je
nu een abonnement op KOOK ZE! neemt.

BESTEL NU!

Surf naar www.kookze.be/koopze.
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Nummer 1: KOOk Ze! ‘Snel’
ISBN: 978-90-81293-11-2
verschenen: april 2008
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Nummer 2: Kook Ze! ‘Chic’
ISBN: 978-90-81293-12-9
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KOOK ZE! Mee
Enthousiaste lezers stuurden spontaan recepten in na het
verschijnen van de eerste drie nummers van Kook Ze!: Snel, Chic en
Vreemd. Recepten van moeders, hobbykoks én (stel je voor!) zelfs
van professionele koks.
Laat je gaan en bezorg ons via mail je beste recepten. Die recepten
waarvoor heel de familie en vriendenkring aan je keukentafel staat te
drummen om ze nog eens te kunnen proeven. Die recepten waarmee
je restaurant bekend werd en waarvoor vele klanten regelmatig
terugkomen.
Stuur je recepten naar: mieke@minestrone.be
De redactie selecteert en Tony Le Duc komt bij je thuis of in het
restaurant om foto’s van je ‘succesrecepten’ te maken.
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Voor wie weinig tijd heeft
en toch iets lekkers op tafel
wil brengen·
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Nummer 3: Kook Ze! ‘Vreemd’
ISBN: 978-90-81293-10-5
verschenen: maart 2009
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Nummer 4: Kook Ze! ‘Fris’
ISBN: 978-94-90028-10-7
verschenen: juni 2009

Heb je KOOK ZE! Snel, KOOK ZE! Chic en KOOK ZE! Vreemd gemist?
Vraag dan aan je boekhandelaar een exemplaar of bestel via
www.kookze.be/koopze.

