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I lievitati è una guida pratica che tratta le preparazioni di pasticceria che utilizzano, nel ciclo di lavorazione, il lievito di birra. Dai
grandi classici come il pandoro, il panettone, la colomba, il babà e il kugelhopf, alla pasticceria da prima colazione con la tecnica
della sfogliatura: croissant e cornetti, brioche e kranz. Inoltre ampio spazio è dedicato ai lievitati semplici da prima colazione:
veneziane, muffins, saccottini, maritozzi e pan brioche di svariati formati. Chiude il volume una sezione di frittelle. Tutte le ricette
sono state provate, dettagliatamente spiegate e corredate da svariate fasi di lavorazione.
Nadat zijn geheugen is gewist, wordt Thomas wakker in een grote open ruimte met gigantische muren eromheen. De jongens die
er al wonen hebben geen idee wat ze er doen of waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat ze gevangen zitten in een
labyrint, sluit hij zich aan bij de Renners. Overdag proberen de Renners een uitgang te vinden, maar ’s nachts is het
levensgevaarlijk buiten de muren en wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet alles op het spel om uit het labyrint te ontsnappen,
en om het ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter hun lot te ontrafelen.
Wat is een boeddha? Een boeddha is iemand die sereen is, negatieve gevoelens neutraliseert en positieve gevoelens koestert en
ervan geniet, vredig leeft en geen stress of spanning ervaart. Om dit te bereiken hoef je je niet kaal te scheren, in oranje te hullen
of op 3500 m hoogte in een klooster in de Himalaya terug te trekken. Het kost slechts vijf weken om deze vermogens te verwerven
en zelf een boeddha te worden. Boeddha in 5 weken is luchtig, openhartig en humoristisch geschreven.
55% di sconto per le librerie! Il tuo cliente non smetterà mai di usare questo fantastico LIBRO! I panini sono estremamente
popolari per una buona ragione. Sono convenienti, altamente personalizzabili, gustosi e appaganti. Sono facili da preparare e
ottimi da mettere in valigia come pasto, perché si possono portare facilmente in giro. Oggi, sempre più persone sono interessate a
provare alternative di carne diverse dal manzo, rendendo gli hamburger e i panini ancora più diversificati. Questo libro di cucina di
panini presenta una meravigliosa collezione di ricette entusiasmanti che forniscono nuove prese su un classico preferito. Rapide
istruzioni per assicurare che ogni Panini sia tostato alla perfezione, ci sono così tante varianti di panini in diversi paesi. Solo negli
Stati Uniti esistono circa 60 tipi di panini. In questa guida di cucina, troverete: Più di 50 ricette perfette per preparare i panini
ACQUISTA ORA e lascia che il tuo cliente diventi dipendente da questo incredibile LIBRO.
Midden op de Indische Oceaan vindt een verschrikkelijke tragedie plaats. Somalische piraten kapen het luxe jacht van Hazel, de
erfgename van een rijke oliemagnaat, en kidnappen haar dochter Cayla. Het losgeld? Twintig miljard. De wanhopige Hazel
schakelt Hector Cross in: een man met uitzonderlijke kwaliteiten en een feilloos vechtersinstinct. In de steek gelaten door politie en
overheid besluiten Hector en Hazel het heft in eigen hand te nemen. Ze zetten alles op alles in hun strijd tegen de klok. Maar zal
het ze lukken Cayla te redden?
November 2001. Een Zodiac-rubberboot maakt zich vlak voor de Noord-Afrikaanse kust los van een onderzeeër. De laatste klus
voor CIA-agent Nick Stone lijkt niet al te moeilijk voor een man met zijn specifieke vaardigheden. Zijn opdracht? Infiltreren in het
gewelddadige Algerije om er een zakenman te liquideren die gespecialiseerd is in het witwassen van geld. Nick vermoedt dat het
te maken heeft met de terroristische aanval van 11 september. Opererend binnen de gevaarlijke onderwereld in het zuiden van
Frankrijk, waar de terreurbeweging Al Qa'ida fondsen vergaart via het eeuwenoude bankierssysteem Hawalla, komt Stone midden
in een uiterst smerige oorlog terecht. Uiteindelijk wordt hij geconfronteerd met het meest uitzichtloze dilemma waarvoor hij ooit is
gesteld...
Prentenboek met originele, gekleurde illustraties over de vriendschap tussen een varken, een haan en een muis, die stand houdt
over de grenzen van hun geaardheid heen. Om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar.

LET OP. Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Hou van je leven. Hou van eten. Hou van jezelf. Gezond
en lekker eten maakt gelukkig! In 2011 kreeg Ella Woodward plotseling een zeldzame ziekte, waardoor zij niet langer dan
een paar uur per dag uit bed kon. Omdat medicijnen niet hielpen, veranderde zij haar voedingspatroon: plantaardig,
gluten- en suikervrij. Na een paar maanden voelde zij zich een stuk beter. Dit inspireerde haar om nieuwe recepten te
ontwikkelen, die zij deelde op haar blog www.deliciouslyella.com, met duizenden online volgers wereldwijd. Een lifestyle
was geboren (en Ella is genezen). De recepten zijn gebundeld in dit prachtig vormgegeven boek Deliciously Ella.
55% di sconto per le librerie! Il tuo cliente non smetterà mai di usare questo fantastico LIBRO! Appena si parla di fast
food demonizziamo velocemente questo tipo di cibo e quando siamo a dieta sconsigliamo vivamente di consumarlo
perché le calorie in questo tipo di cibo esplodono. Ma dici a te stesso: "ma ci sono diet coke, insalate, persino pesce".
Quindi, cos'è? Possiamo conciliare hamburger e dieta? Couchette & Bikini ha deciso di mettere a tacere alcune idee
ricevute. Senza dubbio, gli hamburger e i panini sono molto amati in tutto il mondo, specialmente dai giovani che
alimentano la loro continua innovazione. LE REGOLE PER UN BUON BURGER Prima di tutto sappi che è possibile fare
il tuo hamburger e rispettare determinate regole.7 In effetti, è più consigliabile preparare il tuo hamburger perché sai
esattamente cosa c'è dentro e le quantità. Se possibile, non mangiare il tuo hamburger con patatine fritte, conservale per
un altro pasto a base di carne magra o pesce, ad esempio. Non esitate a incorporare carne magra, pollo o una bistecca
tritata al 5% di grassi. In questa guida di cucina, troverete: Oltre 50 ricette facili e veloci per cucinare in casa ACQUISTA
ORA e lascia che il tuo cliente diventi dipendente da questo incredibile LIBRO.
Geïnspireerd door ware gebeurtenissen. Yui is een jonge vrouw die bij de tsunami van 2011 haar moeder en haar
dochtertje is verloren, en sindsdien niet goed weet hoe ze verder moet met haar leven. Terwijl ze worstelt met haar
verdriet, hoort ze het verhaal van een oude man die een kapotte telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Op die plek lukt het
mensen die een geliefde zijn verloren om met hen te communiceren via de wind en zo enigszins om te gaan met hun
verlies. Terwijl het nieuws van de telefooncel zich verspreidt, komen mensen van steeds verder hierheen om met hun
geliefden te kunnen ‘spreken’. Ook Yui besluit de reis te maken. Maar eenmaal daar, heeft ze niet de moed om de
telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen, om de mensen te observeren die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze
Takeshi, een weduwnaar wiens dochtertje niet meer heeft gepraat sinds het overlijden van haar moeder... ‘Absoluut
adembenemend.’ – Christy Lefteri, auteur van De bijenhouder van Aleppo
Tekstloos prentenboek dat de kijker meeneemt op een wereldreis, waarbij ook stukjes geschiedenis aan de orde komen.
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In de zeer gedetailleerde, kleurrijke prenten zijn zoekopdrachten verwerkt. Vanaf ca. 4 jaar.
In questo secondo volume abbiamo affrontato i temi più impegnativi della pasticceria: la pasta lievitata, la pasta sfoglia, il
sistema pasta lievitata a sfoglia, i dolci fritti, la pasta choux, la pasta frolla, i dolci in coppa e in forma, il cioccolato e, nel
grande capitolo dedicato alla decorazione, la glassa fondente, la pasta di mandorle la crema al burro e i decori con frutta
e fiori. Attraverso le ricette, estremamente dettagliate e ulteriormente illustrate nelle numerose fasi di lavorazione, avrete
la possibilità di cimentarvi nella pasticceria quasi a 360°.
Voor wie alles kwijt is, rest alleen nog hoop. Libië, zomer 2011. De jonge weduwe Jamila vlucht met haar zoontje Farid
voor Khadaffi’s troepen naar zee. Ze hoopt op een betere toekomst in Europa en weet een plek op een boot te
bemachtigen voor zichzelf en de jongen. Maar er ontstaat gebrek aan drinkwater en benzine en velen in de boot zullen
de overkant niet halen. Aan de andere kant van de Middellandse Zee woont de 18-jarige Vito. Hij is met zijn moeder op
reis geweest naar Libië, het land dat zij begin jaren ’70 halsoverkop moest verlaten toen het Khadaffi-bewind haar
verjoeg vanwege haar Italiaanse afkomst. Een paar jaar geleden kreeg ze toestemming om terug te keren. Ze liet haar
zoon haar geboorteland zien en ging er op zoek naar haar eerste grote, verloren liefde. Vito’s herinneringen aan deze
reis komen naar boven als hij op het strand van Sicilië een Arabische halsketting vindt. Twee vluchtpogingen uit
hetzelfde land verbinden leven en dood met elkaar in een verhaal van wanhoop en hoop, liefde en onstilbaar verlangen.
Sfogliate questo ebook e vi troverete immersi in mille golosità che abbiamo realizzato per voi. Tutte le ricette sono
correlate dalle fasi illustrate per offrire a tutti la possibilità di dimostrarsi cuochi provetti, sicuri del risultato finale. La
pasticceria salata e le preparazioni rustiche esibiscono davvero centinaia di manicaretti creati da fantasia e arte a
braccetto. Ecco, ad esempio, un vero golosario di croissant, cannoli, tartellette, cornetti, brioche, maritozzi, cassoni,
muffin, frittelle, pizze e pizzette... e potremmo continuare elencando altre numerosissime preparazioni pubblicate in
questa caleidoscopica giostra di gusto inimitabile. Non occorrono super-ingredienti, ma mani sapienti, pazienza e
passione. La passione per la pasticceria dolce e salata ci ha sempre sostenuto e, poichè e contagiosa, ne siamo certe,
sosterrà anche voi.
Quali ragioni ci inducono a pensare al dolce che associa in sé la semplicità, l'uso di pochi ingredienti e una bontà
innegabile? Perchè le Crostate sono un trionfo di gusci ripieni di marmellate, confetture, creme e frutta su cui gettarsi con
morsi voluttuosi; così delicate e rinfrescanti, perchè possono contenere tanta frutta; così nutrienti e sane anche per i
bambini o per gli anziani; così ammiccanti con quelle specchiature che fanno capolino sotto la griglia incrociata delle
pastefrolle; così semplici che la potrebbero fare anche i bambini! In questo libro ve ne proponiamo tantissime: con
confetture, creme, creative, nazionali ed internazionali, tanti suggerimenti che la vostra fantasia potrà a sua volta
personalizzare, senza porre limiti ad una sana bontà creativa e alle buone abitudini alimentari.
La cucina di una volta, i piatti che fanno tornare bambini Sal sito più famoso d'Italia! Che cos’hanno di speciale le ricette
della nonna? Sono ricette in grado di emozionarci, in cui i sapori e gli odori richiamano alla mente ricordi, spesso legati
all’infanzia. Sono ricette speciali ma non per gli ingredienti costosi o per le preparazioni elaborate; lo sono per il loro
valore sentimentale, per il modo autentico in cui si lavorano gli alimenti, gli impasti, si sorveglia il sugo o si dosano le
quantità, con antica esperienza. Senza fretta e con tanto amore. È così che ricordiamo le nostre nonne in cucina, con il
grembiule e le mani infarinate. Dietro la sapienza della loro cucina, tramandata come un segreto prezioso, c’è
quell’affetto in grado di esaltare i sapori in un modo che nessun ristorante saprà mai eguagliare. Questo libro è una
raccolta di ricette di cucina tradizionale, spiegate in modo chiaro e diretto – proprio come farebbe una nonna –, senza
tralasciare i trucchetti che danno vita alla “magia” della cucina in famiglia, aiutandoci a superare le difficoltà di un
impasto troppo asciutto o di una cottura insidiosa con consigli sorprendenti e risolutivi. Il ricettario più amato d'Italia Oltre
1 milione di fan Ricette della nonna è un sito seguitissimo sul web. È “il portale della buona cucina di una volta”. Seguito
e animato da una vera e propria community, che conta circa 1 milione di persone, raccoglie migliaia di idee, suggerimenti
e ricette da tutte le parti d’Italia. La Newton Compton ha pubblicato il libro Le ricette della nonna.
De therapeut van BA Paris is een nieuwe psychologische thriller vol onderhuidse spanning en onbetrouwbare
personages. Van de auteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. De therapeut is de nieuwe thriller
van BA Paris, bestsellerauteur van Achter gesloten deuren, Gebroken en Breng me terug. Eindelijk komt de
langgekoesterde wens van Alice en Leo uit: ze nemen hun intrek in een pasgerenoveerde woning in The Circle, een
exclusieve gated community. Alice heeft niet eerder in een grote stad gewoond en moet dan ook even wennen. Toch wil
ze er het beste van maken. Ze leert haar buren steeds beter kennen, en tijdens een buurtborrel komt ze te weten dat
haar woning een schokkend geheim herbergt. Hierna raakt ze geobsedeerd door Nina, de therapeut die hun huis twee
jaar voor Alice en Leo bewoonde en er werd vermoord, en ze wil er koste wat het kost achter komen wat er is gebeurd.
Maar niemand wil haar meer vertellen over de precieze gebeurtenissen van destijds. Haar buren lijken iets voor haar
verborgen te houden, en binnen The Circle blijkt alles lang niet zo perfect als het lijkt... De therapeut bevat alle
ingrediënten van een typische BA Paris: onderhuidse spanning, onbetrouwbare personages, en meerdere twists aan het
eind!
Feste in casa è uno strumento di facile consultazione, ricco di consigli e suggerimenti, nonchè di ricette per soddisfare la
golosità di ognuno! Più di 200 ricette, decisamente sfiziose da combinare tra loro, per scegliere il menù perfetto per ogni
occasione. Ricorrendo alla fantasia e con semplici ingredienti, potrete davvero stupire i vostri ospiti, deliziare i piccoli e
coccolare i nonni e, alla fine di ogni festa, assaporare nel vostro intimo la gioia di esservi ben spesi per gli altri.
Ontroerend en geestig boek over een jongetje dat een Mirakel meemaakt ... Joel woont samen met zijn vader Samuel in
een plaatsje in het koude noorden van Zweden. Joels moeder is weggelopen toen hij nog heel klein was en sindsdien
zorgt Joel voor zichzelf en voor zijn vader. Op een dag beleeft Joel een heus Mirakel – hij wordt door een bus overreden
en komt daar zonder één schrammetje onder vandaan. Joel raakt ervan overtuigd dat het Mirakel een teken is dat hij
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goede daden moet gaan verrichten, maar dat blijkt helemaal nog niet zo gemakkelijk te zijn ... Integendeel, door Joels
goedbedoelde inspanningen raken niet alleen zijn vader, maar ook andere dorpsgenoten in de problemen.
Er is maar één mogelijkheid om een vrouw vast te houden: ‘haar schilderen.’ Kunsthistorica Violeta Lax reist af naar
Barcelona, naar het 19de-eeuwse huis van haar grootvader, de beroemde kunstschilder Amadeo Lax. Het familiehuis
heeft veertig jaar leeggestaan en wordt nu verbouwd tot bibliotheek. Violeta wil het fresco zien dat Amadeo heeft
gemaakt van zijn vrouw Teresa. Ze wil de muurschildering beschrijven in de catalogus van het werk van haar grootvader
die ze aan het samenstellen is. Maar achter het fresco blijkt zich een dichtgemetselde ruimte te bevinden waarin men het
lijk van een vrouw aantreft. Wat is er gebeurd met de vrouwen in Violeta’s familie? Wat fluisteren de muren van het
huis? Ze zijn getuige geweest van alle grote ambities, verborgen passies en tragische gebeurtenissen. De ontdekking
van het lijk zet een reeks gebeurtenissen in gang die Violeta nooit had kunnen voorzien. ‘De kleur van de herinnering
toont het Barcelona van de negentiende en twintigste eeuw, vol kleuren, contouren, herinneringen, emoties en
mysteries.’ – La Vanguardia ‘Deze roman lees je niet alleen, je beleeft hem met al je zintuigen’- El Cultural
Se è vero, come è vero, che la pasticceria è composta essenzialmente da 4 elementi fondamentali come farine,
zucchero, latticini e uova lavorati in proporzioni variabili, è altresì vero che è una scienza esatta e che la creatività si può
esprimere al meglio solo dopo aver appreso le regole fondamentali e le diverse tecniche di lavorazione. Nei due volumi
abbiamo volutamente sperimentato ricette fino ad oggi appannaggio dei soli maestri pasticcieri, ottenendo ottimi risultati
e con tecniche semplificate e applicabili anche in una normale cucina casalinga. Se i fondamenti della pasticceria
consistono nella preparazione degli impasti, non potevamo certamente tralasciare l'importante capitolo della
decorazione, perchè il bello e il buono sono in pasticceria due facce della stessa medaglia. Con il manuale di Pasticceria
e Decorazione, primo e secondo volume, ci siamo proposte di fornire uno strumento valido e testato a tutti coloro che
coltivano la passione per la pasticceria e desiderano approfondire le conoscenze tecniche di quest'Arte, ma anche a chi
muove i primi passi in questo "dolce e profumato" mondo.
De onvergetelijke bewoners van Quinnipak, een denkbeeldig stadje, proberen onmogelijke dromen te realiseren. Meneer Rail, directeur van
een glasfabriek, is een bevlogen reiziger en bedenker van dwaze projecten. Zijn ultieme droom is een kaarsrechte spoorweg van
tweehonderd kilometer aanleggen en een eigen trein bezitten. En dan zijn er nog de vele andere personages met hun wonderlijke verhalen
en ideeën, zoals Pekisch, die droomt van muziek met voor anderen onhoorbare tonen, Hector Horeau, die droomt van het Crystal Palace en
van een complete stad van glas, en Pehnt, die elke dag iets in zijn paarse schrift schrijft om het niet te vergeten. Land van glas is een
kafkaësk verhaal met een bonte stoet aan kleurrijke personages, vol verbeeldingsrijke visioenen en fantastische dromen.
] In non-fictie werd alles al over Benito Mussolini geschreven. We meenden hem wel te kennen. Tot de gelauwerde, eigenzinnige schrijver
Scurati hem in een romanfiguur omdoopte. Zonder er feiten bij te verzinnen. Het resultaat is een indrukwekkende, documentaire roman, die
een kleurrijke geschiedenis tot leven brengt, en ons waarschuwt. De jonge Mussolini is als een beest: hij voelt en ruikt de tijd die eraan komt,
in het uitgeputte Italië van net na de Eerste Wereldoorlog. Afgezet als socialistisch leider, plaatst de onvermoeibare politieke agitator zich aan
het hoofd van de onwettigen, de misdadigers, brandstichters en andere woeste dwazen. Met afschuw en fascinatie beschrijft Scurati hoe zijn
opportunistische personage, hongerend naar macht en seks, zich van 1919 tot 1924 leugenachtig en instinctmatig van socialisme naar
fascisme beweegt.
Panini. 50 ricette faciliSANDWICH! RICETTARIO COMPLETOSoraya
Hij verschuilt zich in je huis. Volgt je wekenlang. Weet alles van jou en je partner. En dan slaat hij toe... Wat zou jij doen wanneer de
50/50-moordenaar jou en je geliefde uitkiest om zijn duivelse spel te spelen? Een psychopaat met een duivelsmasker ontvoert stelletjes en
dwingt hen te kiezen wie van hen tot zonsopgang blijft leven en wie niet. De jonge profiler Mark Nelson wordt op zijn eerste werkdag in het
team van de succesvolle rechercheur John Mercer meteen in de zaak van de 50/50-moordenaar betrokken. Op de plaats delict ligt het lijk
van een verbrande man in bad en vinden ze een verontrustende tekening op de muur van een soort spinnenweb met symbolen. Als een
volgend slachtoffer ontsnapt en zich verward en verminkt op het politiebureau meldt, wordt de zoektocht naar diens vriendin een race tegen
de klok. Zij moet vóór de ochtend aanbreekt gevonden worden... ‘Moeilijk neer te leggen. Zoals alleen bij de beste thrillers kun je er niet van
uitgaan dat je weet hoe het zit, tot je op de allerlaatste pagina bent aanbeland.’ – The Guardian
50 deliziose ricette vegetariane facili da preparare e super gustose! Essere vegetariani può essere una sfida quotidiana: da quando si va al
supermercato a quando si cucina. E come sappiamo, abbiamo preparato per voi queste 50 ricette vegetariane che faranno innamorare il
vostro palato! Le ricette: Bake Reeseses Immagini Melanzane fritte al forno Pane alla banana con panna acida Insalata d'uva Cavolfiore
arrosto e 16 spicchi d'aglio arrostiti Pane di mais dolce Pane di zucchine Zuppa di minestrone all'olivo Ultimate Pizza Sauce Cavolini di
Bruxelles arrostiti! Cavolo fritto Torta in crosta senza panini Frittelle di farina d'avena e formaggio fatto in casa Fagioli neri, mais e riso della
Baja California Formaggio incredibilmente delizioso, pane all'aglio, spalmato. Ciabattina di pesche fresche Mais in salsa di burro. Casseruola
di riso integrale e lenticchie Salsa al peperoncino Insalata di cetrioli Cavolo per chi non ama il cavolo Carote 24k Broccoli arrostiti Gelato al
cioccolato e crema di burro Panino al pomodoro singolo Fettuccine Alfredo dell'Orto degli Ulivi Pancake Biscotti sani e non cotti Salsa di
mirtilli rossi Insalata di maccheroni Fagiolini con pomodorini Salsa Teriyaki Pesto al basilico I migliori biscotti con gocce di cioccolato del
mondo Autentica salsa di pomodoro italiana Formaggio casereccio arrosto (polpettone vegetariano) La migliore insalata greca Stufato di
spinaci Casseruola vegetariana messicana Chili di tofu vegetariano forte La più semplice salsa bianca vegetariana Insalata di cetrioli
scandinavi Cremosa zuppa di tortilla vegetariana Stufato vegetariano marocchino Pasta della casa Pasta con broccoli (ricetta reale) Ceviche
vegetariane che non sembrano così vegetariane Insalata senza uova (vegetariana o vegana) Macedonia di frutta cremosa Ricetta salsa
hoisin Budino di banane (Ricetta cruda) Godetevele!
'De Reuzenkrokodil' is een fantastisch kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen in kleur van
bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je
bovendien alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. In de grootste, bruinste,
modderigste rivier van Afrika lagen twee krokodillen met hun koppen net boven het water. Een van de krokodillen was reusachtig. De andere
was niet zo groot. ‘Weet je waar ik vandaag zin in heb voor mijn middageten?’ vroeg de Reuzenkrokodil. ‘Nee,’ zei de Nietzogrote.
‘Waarin dan?’ De Reuzenkrokodil grijnsde met wel honderd scherpe witte tanden. ‘Voor het middageten,’ zei hij, ‘zou ik vandaag een
lekker mals jongetje lusten.’ Terwijl de Reuzenkrokodil allerlei stiekeme plannetjes bedenkt om zich te vermommen, schakelt de Nietzogrote
gauw de hulp van de andere dieren in. Ze willen de Reuzenkrokodil tegenhouden op zijn jacht naar malse kindertjes... 'De Reuzenkrokodil' is
volledig in kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Le pagine del libro Le paste con i loro mille colori, gli accostamenti classici e i delicati ingredienti scelti con grande cura ci mettono allegria,
augurandoci il buongiorno ogni mattina, chiudendo in bellezza un pranzo importante o accogliendo i nostri ospiti in maniera impeccabile e in
ogni occasione in cui vogliamo fare bella figura. Con le ricette contenute nel libro faremo sfavillare gli occhi dei nostri ospiti e delizieremo il
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loro palato, gratificandoci con i loro sorrisi e complimenti.
Rose en Gareth zijn net klaar met de verbouwing van hun droomhuis en kunnen nu eindelijk met hun twee jonge dochters genieten van wat
ze hebben opgebouwd. Dan belt Polly, een jeugdvriendin van Rose, vanuit Griekenland. Haar man is omgekomen en ze wil met haar
kinderen naar Engeland verhuizen. Zoals het hartsvriendinnen betaamt, verwelkomt Rose haar met open armen. Maar de komst van de
charismatische Polly gaat gepaard met verontrustende gebeurtenissen die het huishouden van Rose en Gareth ontwrichten. Spullen raken
zoek, kinderen worden ziek en huisdieren verdwijnen. Langzaam beseft Rose dat Polly misschien niet de vriendin is die ze dacht dat ze was.
Hartsvriendin is een verontrustende psychologische thriller die onder je huid kruipt en je nog lang blijft achtervolgen. Voor de liefhebbers van
Nicci French.
Le torte farcite sono un sogno, avvincenti e squisite, bellissime da vedere, un vero e proprio trionfo di golosità. Ogni torta e corredata dalle
fasi di lavorazione molto accurate e minuziosamente illustrate che guidano passo dopo passo nell'esecuzione come un provetto pasticcere.
Stuzzicano la fantasia: decine di ricette di creme e farciture che si possono intercambiare e abbinare senza limiti. Veri capolavori che puoi
realizzare a casa tua.
Un piccolo ricettario 100% vegetale denso di meraviglie. Tante idee veloci e semplici divise per tempo di realizzazione: non più di 10, 20 o 30
minuti per prepararle. Qui troverete tantissime idee: dai tagliolini cremosi al limone, alle orecchiette con crema di mandorle e pomodorini,
passando per burger senza cottura, frittate di pane al pesto, finendo con dolci come la torta in tazza, i muffin senza glutine al cioccolato, la
crema pasticciera e tanto altro. Questo è il quarto volume della collana "I semini" che si arricchirà mano a mano con nuovi titoli. La collana,
edita da Viceversa Media, segue quella de "Il raccolto", collana che conta 4 ebook che propongono ai lettori centinaia di ricette stagionali,
sempre 100% vegetali. La redazione di Vegolosi.it ha sede a Milano e dal 2013 racconta la cultura e l'alimentazione 100% vegetale nel
nostro paese. Vegolosi.it è il magazine online dedicato al tema più letto d'Italia.
Boektrailer
Hoe blijf je als rechter geloofwaardig wanneer je eigen leven in de weg komt te staan? George Mason, rechter in Kindle County, wordt
geconfronteerd met een verschrikkelijke verkrachtingszaak die hem behoorlijk van zijn stuk brengt. De diagnose van zijn vrouw en de
beangstigende e-mails die hij ontvangt, maakt hem twijfelachtig over zijn eigen rol in deze zaak. Wat speelt er achter de schermen af? ‘De
grenzen van de wet’ is de opvolger van Turow’s legal thriller ‘Smartengeld’ en vervolgt het leven van George Mason. Scott Turow (1949) is
naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde
‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als
‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen
verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
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