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OPMERKINGEN BIJ DE RECEPTEN
• De in dit boek gebruikte eetlepels hebben een inhoud van 15 ml, de theelepels 

van 5 ml. De inhoud van Nederlandse lepels varieert; gebruik daarom bij voorkeur 
genormaliseerde maatlepels met een inhoud van 15, 10, 5, 2½ en 1¼ ml, die als 

set bij kookwinkels verkrijgbaar zijn. De in de receptuur gebruikte lepels zijn altijd 
afgestreken, tenzij anders is aangegeven.

• Ovens verschillen onderling in temperatuur, zelfs die van eenzelfde merk.  
Lees de aangegeven temperaturen en baktijden als een betrouwbare aanwijzing, 

maar pas ze zo nodig altijd aan uw eigen oven aan.
• Gebruik verse kruiden, ongezouten boter en middelgrote eieren, tenzij anders 

is aangegeven. Heel oude mensen en degenen met een zwakke gezondheid, jonge 
kinderen, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen beter geen 

gerechten eten met rauwe of zachtgekookte eieren. 
• Kijk voor moeilijk verkrijgbare ingrediënten ook eens op internet. Steeds meer 

producten zijn online verkrijgbaar.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN / ALL RIGHTS RESERVED
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk 

ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele 

schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.



Mmmmm… Miljuschka! De nieuwe ster in de Nederlandse keuken. 
Met haar gerechten bewijst ze dat liefde door de maag gaat: van gezonde 
easy-to-please-the-kids gerechten tot superzondige cheesecakes. En eten, 

dat doe je natuurlijk het liefst heel de dag door. Of je nu voor snel en 
healthy gaat met de healthy chunky banaangranola, cheesy warme kaas 
met karamel en noten of snelle fishcurry-in-a-hurry: wat Miljuschka kookt, 

is altijd lekker en niet moeilijk – jij kan het ook!

Miljuschka Witzenhausen is een van de leukste tv-koks van het moment 
en te zien op 24Kitchen en RTL4. 




