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ΒΙΒΛΙΟ

Ολόκληρη n Ιταλία
στο πιάτο σας
Ανακαλύψτε
τα μυστικά ms ιταλικής σιακό καρπάτσο, μία κρεμώδη πανακότα, μια
κουζίνα^ μέσα από ένα υπέροχο ταξίδι χρυσαφένια πολέντα ή ένα αμαρτωλό τιραμισού
στη γαστρονομική παράδοσηins
και αφήστε tis γεύσειε να κατακλύσουν
χώρας με "cisπιο πρωτότυπες και γευστικές
τον ουρανίσκο oas. Μυηθείτε oris μεσογειακέ5
συνταγές.
νοστιμιές του νότου, σια φρέσκα ψάρια και
Απολαύστελαχταριστέ5 σαλάτες και νόστιμα τα λαχανικά του 3ορρά, όπω5 το εκλεκτό προσούτο
ζυμαρικά. Φτιάξτε τη δική oas πίτσα και
Tns nappas και δειπνήστε οε ένα από
μάθετε πώς γίνεται ivas αυθεντικόε, αλά ιταλικά,τα εκλεκτά εστιατόρια ins Μπολόνια.Όλα αυτά
εσπρέσο, με όλεε tis λεπτομέρειες που οε ένα βιβλίο 300 σελίδων με πλούσιαεικονογράφηση
κάνουν τη διαφορά. Ετοιμάστε κριτσανιστές
και σκληρό εξώφυλλο, για tous λάtpsis
μπουσκέτες, ένα γνήσιο ρΐζόχο, ένα αναγεννη¬
Tns ιταλική5 κουςίνα5 - και όχι μόνο.
CUCINAITALIANA
Εκδόσεις:Μοντέρνοι Καιροί

Οταν οι μπόμπιρες...
γίνονται αρχισέφ
Η

γνωστή εικονογράφος και συγγραφέαςκαι... tous μεγάλου5 να τρέχουν στην κουζίνα
βιβλίων για παιδιά και νέους,
για να τις δοκιμάσουν!
Βάσω Ψαράκη, παρουσιάζει και πάλι
μία έκδοση εξαιρετικής τυποτεχνική5 φροντίδας,
αφού και οι 72 σελίδες είναι γραμμένες ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΣΟΥΜΟΥΤΟΥ
Η ΤΟΥΡΟΥΠΙΤΑΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΜΑΖΙ
στο χέρι από την ίδια και συμπορεύονται
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
με τρόπο απόλυτα ταιριαστό με tis συνακόλουθες
Εκδόσεις:Πατάκη
εικόνες.
Μέσα από τις ιστορίες που διαδραματίζονται
στο θρυλικό Κάστρο της Μάγισσας Σουμουτού,
δίνονται συναρπαστικά ερεθίσματα
για ανάγνωση, γνώση και, βέβαια,
δράση!
Μια παρέα παιδιών συναντά
μέσα στο δάσος τη Μάγισσα Tns
Κουζίνας και με τρόπους ιδιαίτερους,
μα πάνω απ' όλα με έμπνευση
και κέφι, οι μπόμπιρες μαγειρεύουν
24 συνταγές.
To συνταγολόγιο πλούσιο και
περιγραφικό έως την τελευταία
λεπτομέρεια: «Η σούπα του Πειρατή»,
«Σαλάτα Ουράνιο Τόξο»
και, βέβαια, «Τουρουπιτάκια»,
είναι μερικές από us εύκολε5
συνταγέςjnou&y^
νουν tous μι
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