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Boekentip (+WIN): Winterkost Spécial
10 MAART 2017

De lente zit eraan te komen, maar in het groenterek is het nog al knollen en wortels dat de klok slaat. Zeker tegen het einde van de
winter kunnen we best wat inspiratie gebruiken om in de keuken mee aan de slag te gaan. Dat moet KVLV gedacht hebben toen het
een winterkookboek uitbracht eind februari.
Lees meer over: tip winter

De lente zit eraan te komen, maar in het groenterek is het nog al knollen en wortels dat de klok slaat. Zeker tegen het einde van de winter kunnen
we best wat inspiratie gebruiken om in de keuken mee aan de slag te gaan. Dat moet KVLV gedacht hebben toen het een winterkookboek uitbracht
eind februari. Veldverkenners kon een recensie-exemplaar bemachtigen en mag enkele exemplaren weggeven.
Van het seizoen
‘Winterkost Spécial’ is de jongste telg in de reeks themakookboekjes die de vrouwenorganisatie uitbrengt. Het boek telt 34 recepten: hapjes,
hoofdgerechten (veggie en vlees), bijgerechten en desserts met typische wintertoppers zoals witloof, spruitjes, raapjes, prei, appel, pompoen en rode
biet. Klassiekers, maar dan anders. Of wat dacht je van savooikool uit de wok met curry, gegrilde groenten met pickeldressing, risotto met
roergebakken schorseneren en tarte tatin met raapjes? Het boek biedt juíst de inspiratie die we in maart nodig hebben, voor de eerste lentegroenten
in de rekken verschijnen.

Win/koop een exemplaar
Een nobel doel, dat we graag toejuichen. Daarom geven we twee exemplaren van het boek weg. Het enige wat je moet doen om kans te maken, is
deelnemen aan deze wedstrijd. Succes!
Winterkost Spécial kost 14,95 euro en is te koop via de webshop van KVLV.
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