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Jewish Food Matthew Goodman 2005-03-01 For centuries Jewish
communities around the world forged dynamic cuisines from
ancient traditions combined with the bounties -- and limitations -of their adopted homelands. In this important new collection,
Matthew Goodman has assembled more than 170 recipes from
twenty-nine countries, handed down through the generations and
now preserved in this historic volume. The heirloom oﬀerings
Goodman gathered range from such iconic specialties as bagels,
kugel, and chopped liver to such favorites, mostly unknown in the
United States, as Turkish borekas, ﬂaky cheese-ﬁlled turnovers;
chelou, an Iranian rice specialty; and shtritzlach, a sweet blueberry
pastry unique to Toronto. Together the recipes celebrate the
ingenuity of Jewish cooks around the world, in Mexican Baked
Blintzes with Vegetables and Roasted Poblano Peppers, Syrian
Bulgur Salad with Pomegranate Molasses, Moroccan Roast Chicken
with Dried Fruit and Nuts, Iraqi Sweet-and-Sour Lamb with
Eggplant and Peppers, Italian Baked Ricotta Pudding, and many
other unexpected delights. These dishes have been shaped by the
histories of the communities from which they come. This book also
features dozens of lively, engaging essays that present the history
of Jewish food in all its richness and variety. The essays focus on
ingredients, prepared dishes, and cultures. Food is a repository of
a community's history, and here, in its broad strokes, is the history
of the Jews. The recipes and essays in this book provide a
fascinating new perspective on Jewish food. More than a cookbook,
Matthew Goodman's Jewish Food: The World at Table is a book to
learn from, to cook with, and to pass on through the ages.
American Book Publishing Record 2003
33 Things Every Girl Should Know Tonya Bolden 1998 A mix of
short stories, essays, a comic strip, a speech, an interview, poems,
and more which oﬀer insights and advice for girls.
De akkers van Pandora Spencer Wells 2010 Overzicht van de
gevolgen van het ontstaan van landbouw in de prehistorie, zowel
op technisch als cultureel gebied, en de voor- en nadelen daarvan
voor de menselijke gezondheid.
De vergeten tuin Kate Morton 2011-10-07 Aan de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog wordt een jong meisje alleen
achtergelaten op een schip naar Australië. Ze kan zich van deze
reis slechts herinneren dat een mysterieuze vrouw die zichzelf De
Schrijfster noemt, beloofde voor haar te zorgen. Maar die vrouw is
spoorloos verdwenen. Op haar eenentwintigste verjaardag hoort
Nell Andrews een geheim dat haar leven voorgoed zal veranderen.
Jaren later reist ze naar Engeland, op zoek naar antwoorden. Haar
speurtocht brengt haar naar Cornwall en naar het prachtige
landgoed Blackhurst Manor. Wat heeft Nell uiteindelijk tot haar
zoektocht gedreven? Na het overlijden van Nell wacht haar
kleindochter Cassandra een verrassing. Ze erft Cliﬀ Cottage,
gelegen op het landgoed van Blackhurst Manor. Met zijn vergeten
tuin, berucht bij de lokale bevolking – vanwege de vele geheimen
die hij herbergt.
Een pleidooi voor echt koken Michael Pollan 2013-06-25 Zelf koken
plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat is de plek waar we
mens het gelukkigst zijn. Pollan laat ons zien hoe de mens tot de
meest vernuftige methoden kwam om rauw voedsel om te zetten
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in verrukkelijke spijzen en dat zelf koken dé manier is om
gezonder en gelukkiger te worden. Met verhalen over zijn
zoektocht aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons
thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en sterk betoog
zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net zo invloedrijk kunnen
worden als Pollans eerste boek The Omnivore s Dilemma. emThe
Washington Post `Een mooie passage over de relatie tussen
barbecue en oﬀeren aan de goden wisselt hij af met het verhaal
van ontploﬀend zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een
levendig portret van de zuurkoolbacterie of een meditatie over de
relatie tussen kaas, seks en dood. emNRC Handelsblad
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb
van Susan Crandall is een historische roman die zich afspeelt in
het Mississippi van de jaren zestig, en is zeer geschikt voor
liefhebbers van Een keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel.
In de zomer van 1963 loopt de negenjarige Starla weg bij haar
strenge oma in Mississippi. Ze wil naar Nashville, waar haar
moeder naartoe is gegaan om een beroemd zangeres te worden,
toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam landweggetje
krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw die in haar
eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar
leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseﬀen wat het
werkelijk betekent om familie te hebben. Een coming-ofageverhaal en tegelijk een schitterende vertelling over moed en
vriendschap.
Nog een laatste dag Mitch Albom 2021-07-12 Wat zou je doen
als je nog één dag kan doorbrengen met je overleden moeder?
Charley Benetto krijgt deze wonderbaarlijke kans. Na een leven vol
teleurstellingen, mislukkingen en een alcoholverslaving, besluit hij
op een dag een einde aan zijn leven te maken. Maar als zelfs dat
niet lukt, strompelt hij compleet verloren naar zijn ouderlijk huis.
Daar ontvangt zijn moeder hem met open armen, alsof er niets
gebeurd is. Kan hij de in het verleden gemaakte fouten nog recht
zetten? ‘Nog een laatste dag’ is de hartverwarmende roman van
Mitch Albom, dat de top bereikte van de New York Times
Bestseller List. Ook heeft Oprah Winfrey het verhaal verﬁlmd voor
de Amerikaanse televisie in 2007. Mitch Albom (1958) is de
Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn
dinsdagen met Morrie’, dat wereldwijd meer dan veertien miljoen
keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah
Winfrey werd de roman verﬁlmd en ontving het vier Emmy
Awards. In zijn romans schrijft Albom op inspirerende en waardige
wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn
debuut ‘Vijf ontmoetingen in de hemel’, met meer dan 10 miljoen
verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld van is.
Ook werd de verﬁlmde versie een echte kijkcijferhit op de
Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er
meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende
talen.
Vraag me nog eens Mary Beth Keane 2020-02-18 Een moderne
Romeo en Julia als ze nog geleefd hadden en een prachtig verhaal
over menselijkheid, vergeving en liefde. De Gleesons en de
Stanhopes komen naast elkaar te wonen als ze de stad uit
trekken. Lena Gleeson voelt zich eenzaam en probeert
vriendschap te sluiten met Anne Stanhope, een elegante, maar
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kille en onstabiele vrouw die met rust gelaten wil worden. Het is
aan hun kinderen, Lena’s jongste dochter Kate en Annes enige
zoon Peter, om de families bij elkaar te brengen. Maar hun
vriendschap wordt danig op de proef gesteld door de tragedie die
hun te wachten staat.
Ikats of Savu Geneviève Duggan 2001
Joods leven in de Middeleeuwen Israel Abrahams 1991
And Not Afraid to Dare Tonya Bolden 1998 Biographical portraits
of ten African-American women including Leontyne Price, Toni
Morrison, and Jackie Joyner-Kersee.
Three Fates Nora Roberts 2003-05 Malachi, Gideon and Rebecca
are determined to recover a family heirloom that was snatched.
The Deadwood Beetle Mylène Dressler 2001 A stirring novel
follows Tristan Martens, a retired entomologist and aging recluse,
who stumbles upon a long-lost family heirloom in a New York
antique shop and must deal with the painful memories it carries
with it. By the author of The Medusa Tree.
De klassieke Italiaanse keuken Marcella Hazan 2014-03-26 Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Marcella Hazan
(1924-2013) wordt beschouwd als een van de grootste Italiaanse
kookboekenauteurs. De klassieke Italiaanse keuken is haar
meesterwerk: het is een toegankelijk en duidelijk standaardwerk
en geschikt voor een groot publiek, van beginnende thuiskoks tot
gevorderde chefs. Als geen ander weet Hazan de geuren, kleuren
en smaken van de échte Italiaanse keuken over te brengen.
Iedereen die houdt van heerlijk eten zou dit kookboek in zijn kast
moeten hebben.
The Feast Goes On Lisa Goldberg 2016-04-26 From precious family
recipes that have been lovingly handed down the generations,
right through to new classics that will become instant family
favourites, from everyday eating to feasting, comfort food to
traditional dishes, this is a cookbook of rich, wonderful ideas and
ﬂavours to nurture, nourish and inspire.
Ik was Alice Melanie Benjamin 2010-03-01 Maar o wat heb ik er
genoeg van, lieverd! Wat ben ik het beu om Alice in Wonderland
te zijn. Klinkt dat ondankbaar? Alice Liddell Hargreaves kijkt terug
op een rijk en gevuld leven. Als jonge vrouw, echtgenote, moeder
en weduwe heeft ze grote passie gekend en een bestaan vol
privileges geleid. Maar ook verdriet is haar niet bespaard
gebleven. Aan de vooravond van haar eenentachtigste verjaardag
beseft ze echter dat de buitenwereld haar altijd alleen maar heeft
gezien als Alice. Ik was Alice is meer dan een liefdesgeschiedenis.
Het is ook een roman vol geheimen en vragen. Een briljante
mengeling van feit en ﬁctie waaruit een gepassioneerde vrouw
naar voren komt die haar ﬁctieve alter ego meer dan waardig was.
Een prachtige sfeertekening van een wereld die net zo betoverend
is als het Wonderland waarvoor alleen Alice de inspiratiebron had
kunnen zijn.
Heirloom Cookbook Miriam Lerner Satz 2014-01-01 Enjoy over
475 time-honored family recipes from traditional Passover dishes
like "Best Matzo Balls," to creative casseroles, soups, desserts,
and more. A section on Sephardic cooking is also included.
Feasting and Fasting Aaron S. Gross 2020-01-07 How Judaism and
food are intertwined Judaism is a religion that is enthusiastic about
food. Jewish holidays are inevitably celebrated through eating
particular foods, or around fasting and then eating particular
foods. Through fasting, feasting, dining, and noshing, food infuses
the rich traditions of Judaism into daily life. What do the
complicated laws of kosher food mean to Jews? How does food in
Jewish bellies shape the hearts and minds of Jews? What does the
Jewish relationship with food teach us about Christianity, Islam,
and religion itself? Can food shape the future of Judaism? Feasting
and Fasting explores questions like these to oﬀer an expansive
look at how Judaism and food have been intertwined, both
historically and today. It also grapples with the charged ethical
debates about how food choices reﬂect competing Jewish values
about community, animals, the natural world and the very
meaning of being human. Encompassing historical, ethnographic,
and theoretical viewpoints, and including contributions dedicated
to the religious dimensions of foods including garlic, Crisco, peanut
oil, and wine, the volume advances the state of both Jewish
studies and religious studies scholarship on food. Bookended with
a foreword by the Jewish historian Hasia Diner and an epilogue by
the novelist and food activist Jonathan Safran Foer, Feasting and
Fasting provides a resource for anyone who hungers to understand
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how food and religion intersect.
Heirloom Mariam Behnam 2001 Juvenile literature.
Aunt Dimity, Snowbound Nancy Atherton 2004 After being
caught in a blizzard, Lori Shepherd takes refuge in Ladythorne
Abbey, the former home of the late Lucasta DeClerke, where she
uncovers a plot to steal a priceless DeClerke family heirloom.
Chinese Jades Ming Wilson 2004-08 Confucius (551-479 BC)
praised jade as 'the embodiment of virtue'. Excavations in China
since the 1970s have shed much light on the use and production
of jade in neolithic and early dynastic periods. Excavated jade
artefacts dating from the seventh to seventeenth centuries are
rare, so it is particularly valuable that a number of specimens have
been unearthed from tombs and pagoda foundations during the
past two decades, thus allowing heirloom jades to be compared
with these excavated examples and correctly dated. This book is a
timely reassessment of what is known about Chinese jade, which
has been a central element of Chinese material culture for an
uninterrupted span of seven thousand years, and will appeal to
collectors and newcomers to the subject alike.
De homesman Glendon Swarthout 2014-07-15 Nebraska, 1850.
Boeren en goudzoekers trekken steeds verder naar het westen
maar de winter is zo onbarmhartig dat vier vrouwelijke pioniers
hun verstand verliezen en naar de bewoonde wereld moeten
worden teruggebracht. De ongetrouwde Mary Bee Cuddy heeft
geen andere keus dan de rol van homesman op zich te nemen, en
wordt tegen wil en dank bijgestaan door George Briggs, een
onverbeterlijke schooier. Zo begint een bizarre reis vol
beproevingen: Mary en George delen de zorg voor een groep
krankzinnige vrouwen, maar binden ook de strijd aan met de
elementen, de eenzaamheid en, bovenal, elkaar.
Het negerboek Lawrence Hill 2011-12-02 Aminata is nog klein
als ze uit de Afrikaanse binnenlanden wordt weggevoerd en in de
hel van een slavenschip belandt. Op een indigoplantage in Virginia
ontdekken twee oudere slaven dat ze kan lezen en schrijven en
kennis heeft van kruiden en het vroedvrouwschap. Ze wordt hun
geheime leerling. Een joodse handelaar neemt haar over nadat ze
haar kind verloren heeft. Jaren later ontvlucht ze hem tijdens een
reis naar New York. In de achterbuurten helpt ze morsige liefjes
van Britse oﬃcieren te bevallen. Ondertussen bouwt ze een
netwerk op, waardoor ze als vrije vrouw naar Nova Scotia kan
reizen. Uiteindelijk keert ze terug in Afrika, maar haar dorp kan ze
niet bereiken. Haar lange reis eindigt in Londen, waar ze een
belangrijke rol speelt bij de discussies rond de afschaﬃng van de
slavernij. Lawrence Hill stamt zelf af van Amerikaanse slaven.
Tijdens stamboomonderzoek ontdekt hij de opzienbarende
rondreis van sommige slaven. En hij stuit op Het negerboek, een
nauwkeurige opsomming van slaven die naar Nova Scotia
vertrokken, hoe oud en ﬁt ze zijn en hoe ze hun vrijheid kregen.
Het inspireerde hem tot deze meeslepende roman, die met alle
indrukwekkende details geen moment vaart verliest.
Simpel Yotam Ottolenghi 2021-05-27 DÉ CULINAIRE BESTSELLER
Eenvoud? Het lijkt onwaarschijnlijk bij een kookboek van Yotam
Ottolenghi, maar zijn nieuwe kookboek SIMPEL staat vol met
eenvoudig te bereiden gerechten, zonder af te doen aan de
typische Ottolenghi-smaak of verrassing. Van avocadoboter op
toast met tomatensalsa, heerlijke saﬀraan-mosterdscones met
cheddar en piccalilly tot burrata met gegrilde druiven en basilicum
of een bevroren munt-en-pistache-chocoladecake. SIMPEL bevat
gerechten die een lust voor het oog zijn en verleidelijk smaken.
Met handige iconen zie je in een oogopslag welke kenmerken
betrekking hebben op het betreﬀende recept
De Joodse keuken / druk 1 Claudia Roden 2015-12-31
The Case of the Orphaned Bassoonists Barbara Wilson 2000
Lesbian sleuth Cassandra Reilly journeys to Venice to uncover the
true reason why her best friend, bassoonist Nicky Gibbons, has
been accused of stealing a Venetian family's priceless heirloom.
By the author of Trouble in Transylvania. Original.
Children's Books in Print R R Bowker Publishing 1999-12
Forthcoming Books Rose Arny 2003-04
Verhaal zoekt liefde Lisa Wingate 2016-07-01 Lisa Wingate verrast
met ‘Verhaal zoekt liefde’, een roman die begint in het kantoor
van een uitgeverij en eindigt in het ruige landschap van North
Carolina.Als redacteur Jen Gibbs een mysterieus manuscript in
handen krijgt, is ze al snel gegrepen door het historische verhaal.
Maar de roman is niet compleet. Jen zet alles op alles om de
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schrijver te vinden, zelfs als dat betekent dat ze terug moet naar
waar ze opgroeide, de Blue Ridge Mountains – een beladen plek
waarvan ze hoopte dat ze die voorgoed achter zich had gelaten.
“‘Verhaal zoekt liefde’ voert je mee door de tijd op een magische
en prachtige reis.” – Julie Cantrell, auteur van ‘Het lied van de
bomen’. Lisa Wingate schreef eerder ‘Bloeimaand’, ‘De
zomerkeuken’ en ‘Veilig bij jou’, die als bookazine is uitgegeven
onder de titel ‘Zomer in Moses Lake’.
Strong Men Keep Coming Tonya Bolden 1999-03-02 A collection
of 150 biographic proﬁles tracing the epic history of Black men in
America from the Jamestown landing to the dawn of the 21st
century
Over eten & koken Harold McGee 2006
De majoor en mevrouw Ali Helen Simonson 2011-02-19
Misschien is majoor Pettigrew niet meer van deze tijd. Zijn
minutieus onderhouden golftas ziet er nog net zo uit als op de dag
dat zijn vader hem deze schonk, zijn thee is sterk en met melk en
hij koestert het pistool dat zijn vader hem ooit naliet, en waarvan
zijn broer een 'zusterexemplaar' heeft. Maar de Engelse
plattelandswereld van de majoor blijkt niet bestand tegen de
moderne tijd: het dorp verandert door de komst van steeds meer
mensen uit de stad en zijn zoon, die in Londen werkt, is
voornamelijk uit op zijn geld om een 'pittoreske cottage' in de
buurt te kunnen kopen. Zijn Amerikaanse schoondochter
beschouwt hem op z'n best als een oubollige vriendelijke sul. Zelfs
op zijn oude vertrouwde golfclub heerst de moderne tijdgeest: de
jaarlijkse feestavond met aangename muziek en een menu van
steak en aardappelen is vervangen door een rijk gedecoreerde
thema-avond. Nu alles wat hem dierbaar lijkt weg te vallen, moet
hij in actie komen om te behouden wat hem lief is en te krijgen
wat hem toekomt. De enige persoon die Majoor Pettigrew lijkt te
begrijpen is de eigenaresse van de buurtwinkel, mevrouw Ali, met
wie hij een voorkeur voor de schrijver Rudyard Kipling
(Jungleboek) en goede omgangsvormen deelt.
Afro-blue Tony Bolden 2004 In Afro-Blue, Tony Bolden traces the
ways innovations in black music and poetry have driven the
evolution of a variety of other American vernacular artistic forms.
The blues tradition, Bolden demonstrates, plays a key role in the
relationship between poetry and vernacular expressive forms.
Through an analysis of the formal qualities of black poetry and
music, Afro-Blue shows that they function as a form of resistance,
aﬃrming the values and style of life that oppose bourgeois
morality. Even before the term blues had cultural currency, the
inscriptions of style and resistance embodied in the blues tradition
were already a prominent feature of black poetics. Bolden
delineates this interrelation, examining how poets extend and
reshape a variety of other verbal folk forms in the same way as
blues musicians play with other musical genres. He identiﬁes three
distinct bodies of blues poetics: some poets mimic and riﬀ on oral
forms, another group fuse their dedication to vernacular culture
with a concern for literary conventions, while still others opt to
embody the blues poetics by becoming blues musicians - and
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some combine elements of all three.
Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België,
1940-1945 Pim Griﬃoen 2015
Een omelet en een glas wijn Elizabeth David 2002 Keuze uit de
artikelen van de Engelse kookboekenschrijfster en journaliste.
Le Divorce Diane Johnson 1997 When a pregnant Roxeanne
Walker de Persand has her husband run out on her, her roughedged sister, Isabel, comes to help her through this period as the
powerful Persand family begins pushing for a divorce and control
of a valuable Walker family heirloom.
Een dame in Parijs Alyson Richman 2016-06-22 Parijs, 1940. De
stad begint te wankelen onder de druk van de Duitse bezetters.
De jonge Solange denkt aan de belofte die ze haar grootmoeder
Marthe deed. Ze zal haar kostbare bezittingen bewaren. De
prachtige jurken, juwelen en beroemde schilderijen komen uit het
luxueuze, mysterieuze verleden van haar oma: het Parijs van de
belle époque. Als courtisane van de adellijke Charles leefde Marthe
een onafhankelijk en bewogen bestaan. Nu de situatie in Parijs
onder het naziregime steeds gevaarlijker wordt, moet Solange
voor het eerst haar eigen keuzes maken. Ze put kracht uit de wijze
lessen van haar grootmoeder. Zal Solange net als Martha haar
eigen weg kunnen vinden en haar prille liefde kunnen beschermen
in de uitzichtloze tijd van de oorlog? Een dame in Parijs is het
hartverscheurende verhaal over verlies en liefde in oorlogstijd.
Heirloom Cookbook Miriam Lerner Satz 2003 Enjoy over 475
family recipes from traditional Passover dishes like "Best Matzo
Balls, " to creative casseroles, soups, desserts and more. A section
on Sephardic (Spanish Jewish) cooking is also included.
Scarpetta Patricia Cornwell 2016-02-03 In deze zestiende thriller in
de Kay Scarpetta-serie van Patricia Cornwell tracht Scarpetta de
waarheid achter de paranoïde verhalen van een crimineel
psychopaat te ontdekken. Scarpetta is het zestiende boek uit de
bloedstollende bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay
Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie betekende
Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologischanatomische thriller. Patholoog-anatoom Kay Scarpetta vertrekt op
verzoek van de politie naar New York om een psychiatrisch patiënt
te onderzoeken die speciaal naar haar heeft gevraagd. De patiënt,
Oscar Bane, is gewond en vertelt Scarpetta een paranoïde verhaal
over een moord waarbij hij betrokken was, maar die hij niet
gepleegd zou hebben. Ook waarschuwt hij dat er nog meer
gruwelijke moorden zullen volgen. Klopt zijn paranoïde verhaal?
Loopt er een moordenaar vrij rond, of is Bane zelf de misdadiger?
Scarpetta kan niet anders dan zelf de jacht op de moordenaar
openen. Tijdens haar zoektocht komt ze echter langzaam maar
zeker tot het besef dat de moordenaar altijd lijkt te weten waar
zijn volgende prooi is: zijn ogen zien alles... Patricia Cornwells werk
over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de
bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en
Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd
de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
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