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‘Van	  het	  een	  komt	  het	  ander’	  	  
de	  keuken	  van	  Brigitte	  B.	  	  
	  
Wie	  koken	  leuk	  vindt	  en	  hier	  al	  doende	  meer	  van	  wil	  
maken,	  kan	  zijn	  hart	  ophalen	  in	  ‘De	  keuken	  van	  Brigitte	  
B.’.	  	  De	  recepten	  uit	  haar	  keuken	  zijn	  het	  resultaat	  van	  
een	  prachtige	  ontdekkingstocht.	  Brigitte	  neemt	  je	  mee	  in	  
haar	  manier	  van	  koken	  die	  steeds	  tot	  nieuwe	  
combinaties	  en	  gerechten	  leidt.	  Door	  dit	  boek	  ga	  je	  jouw	  
eigen	  repertoire	  op	  een	  leuke,	  ongecompliceerde	  manier	  
uitbreiden.	  Met	  plezier	  en	  nieuwsgierigheid	  ‘naar	  meer’.	  
Zo	  zal	  je	  ontdekken	  ‘van	  het	  een	  komt	  het	  ander’.	  
	  
Noot	  voor	  de	  redactie,	  niet	  voor	  publicatie:	  voor	  meer	  
informatie/(beeld)materiaal	  contact	  
Brigitte	  Bormans,	  info@dekeukenvanbrigitteb.nl.	  

Van	  het	  een	  komt	  het	  ander	  
“Mijn	  hart	  lag	  altijd	  al	  bij	  eten,	  al	  was	  ik	  me	  daar	  eerst	  niet	  zo	  van	  bewust.	  Ik	  hield	  van	  lekker	  eten	  in	  
restaurants	  en	  met	  vrienden.	  Ik	  kon	  goed	  proeven,	  dat	  wel.	  En	  genieten.	  Misschien	  werd	  ik	  daarom	  
wel	  culinair	  journalist,	  waardoor	  ik	  de	  kans	  kreeg	  te	  schrijven	  over	  de	  wereldkeuken	  en	  over	  top-‐
koks.	  Mooi	  werk	  dat	  me	  ook	  nieuwsgierig	  maakte	  naar	  hoe	  een	  bijzonder	  gerecht	  ontstaat.	  Het	  
begon	  simpel,	  met	  kleine	  ontdekkingen.	  Saffraan	  is	  bijvoorbeeld	  fantastisch	  in	  de	  risotto.	  Met	  
diezelfde	  saffraan	  kun	  je	  een	  heerlijke	  ‘happy	  food’	  dressing	  met	  oranjebloesem	  maken	  en	  een	  
scheutje	  van	  die	  oranjebloesem	  maakt	  een	  salade	  met	  bulgur	  weer	  goddelijk.	  Zo	  ging	  het	  verder	  en	  
kwam	  van	  het	  een	  het	  ander.”	  
	  	  
Gewoon	  lekker	  variëren	  
Uit	  ‘De	  keuken	  van	  Brigitte	  B.’	  komen	  gerechten	  die	  niet	  per	  se	  ingewikkeld	  zijn.	  Bedoeld	  voor	  wie	  
koken	  leuk	  vindt	  en	  hier	  al	  doende	  meer	  van	  wil	  maken.	  Gewoon	  lekker	  variëren	  met	  wat	  er	  
voorhanden	  is	  of	  waar	  je	  zin	  in	  hebt,	  zonder	  telkens	  wéér	  andere	  specerijen,	  kruiden	  en	  basis-‐
ingrediënten	  in	  huis	  te	  moeten	  halen.	  Probeer	  het	  maar	  zelf.	  Van	  het	  een	  komt	  het	  ander.	  
	  
Over	  Brigitte	  
Brigitte	  Bormans	  (1960)	  is	  sinds	  2004	  directeur/eigenaar	  van	  Erfgoed	  Logies.	  Zij	  werkte	  in	  het	  
verleden	  als	  consultant	  bij	  internationale	  p.r.-‐bureaus	  en	  had	  gedurende	  tien	  jaar	  haar	  eigen	  bureau	  
voor	  marketing	  p.r.	  Daarna	  was	  zij	  free	  lance	  redacteur	  voor	  bladen	  als	  Avantgarde,	  Residence,	  
Libelle,	  Seasons,	  Living,	  Leven	  in	  Frankrijk	  etc.,	  waarbij	  ze	  zich	  specialiseerde	  in	  gastronomie.	  Zij	  is	  de	  
auteur	  van	  het	  kookboek	  ‘The	  Chef’s	  Wife’.	  Met	  ‘koken	  als	  balsem	  voor	  de	  ziel	  en	  goed	  eten	  als	  het	  
joie	  de	  vivre’	  geeft	  zij	  sinds	  invulling	  aan	  de	  kookblog	  www.dekeukenvanbrigitteb.nl	  	  
	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  om	  op	  regelmatige	  basis	  een	  boek	  uit	  te	  gaan	  geven.	  Hierin	  komt	  een	  enkel	  
recept	  terug	  dat	  eerder	  op	  de	  blog	  stond.	  De	  meeste	  recepten	  werden	  door	  Brigitte	  speciaal	  voor	  dit	  
boek	  geschreven.	  Een	  klein	  aantal	  recepten	  wordt	  door	  steeds	  wisselende	  chefs	  geleverd.	  	  	  
	  
Deel	  1	  uit	  ‘De	  keuken	  van	  Brigitte	  B.’	  
100	  pagina’s	  recepten,	  ervaringen	  en	  beeld	  om	  bij	  te	  watertanden.	  
ISBN	  978-‐90-‐9028932-‐8	  
Prijs	  €	  15,95	  	  
Te	  bestellen	  via	  de	  webshop	  van	  www.dekeukenvanbrigitteb.nl	  	  Vanaf	  1	  mei	  in	  de	  boekhandel.	  


