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Бурда, Б. О.
Кулинария от Бориса Бурды – [Х.] : МД, 2002. – 120 с. .
Народна мудрість каже: - “Якщо хочеш пізнати інші народи
роби це з допомогою очей і шлунка”. Книга відомого “знатока” та
телеведучого Бориса Оскаровича Бурди - це не тільки збірка
рецептів світової кулінарії, а ще й цікаві оповіді історій, роздуми,
неочікувані питання з популярних інтелектуальних ігор та відповіді
на них. “Разговор вокруг еды...” дуже яскраве втілення поєднання їжі
для розуму та їжі для шлунку.
Книга багато ілюстрована і буде цікава широкому колу
читачів.
Кулинарный концерт : рецепты и разговоры . – М. : Эксмо,
2005.
Люди зі сторінок світських хронік, екранів телебачення,
мистецьких та спортивних арен, загадкові та недосяжні, в
запропонованій книзі виступають в неочікуваній ролі - кулінарів.
Вони поділяться з читачами не тільки рецептами улюблених
смаколиків, а й історіями з власного життя.
Розмови й фотографії, анекдоти та відвертості все що можна
почути та побачити на звичайній кухні, зроблять улюблених “зірок”
ближчими та зрозумілішими. Забудьте про “зірковість”, знайомтесь з
просто талановитими людьми.
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Донцова, Д. А.
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Донцова, Д. А.
Кулинарная книга лентяйки - 3. Праздник по жизни . – М. :
Эксмо, 2009. – 304 с.

Кулинарная книга лентяйки - 2. Вкусное путешествие . – М. :
Эксмо, 2007. – 304 с.

Коли читаєш детективи Донцової мимо волі звертаєш увагу на
рецепти страв, що готують її героїні, тому несподіванкою для
прихильників творчості цієї авторки не стала поява циклу книжок з
кулінарії. Більше того, письменниця залишилася вірною собі, і її
кулінарні книги стали розповідями про країни, свята, дитинство та
порадами по домогосподарству.
Радісно, в доброму гуморі, прикрашайте свій дім та мандруйте
світом разом з Донцовою.
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Высоцкая, Ю. А.
Едим дома. Рецепты Юлии Высоцкой . – М. : Эксмо, 2006. –
272 с.
Телевізійна передача “Едим дома” здивувала глядачів.
Актриса, жінка відомого режисера, готувала їжу легко й невимушено,
спілкуючись одночасно з дітьми, саме так, як все це відбувається на
кухні у будь якої жінки. Дивлячись на приготування страв
відчувалося, що це підготовка до дійства сімейного свята, в яке
перетворилося просте вживання їжі.
Пропонуємо вашій увазі книгу, в якій зібрані рецепти з
улюбленої передачі. Кольорово оздоблена фотографіями, зручно
поділена на розділи,супроводжується невеличким глосарієм
задовольняє естетичний смак й пробуджує апетит.
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Сокол, И. А.
Стерва на кухне . – М. : Эксмо, 2005. – 640 с. – (Школа
стервы).
Деякий час назад у світ популярної психологічної книги
увірвалося серійне видання – «Школа стервы», де в жвавій,
гумористичній формі читачкам давалися корисні поради як стати
сучасною, успішною, цікавою особистістю, як досягти професійних
висот у царині чоловіків (бізнесі), і як привернути до себе увагу
протилежної статі. Кулінарні здібності мають неабияке значення в
житті сучасниці, тому до уваги читачок авторка пропонує книгу, яка
стане секретною зброєю в арсеналі “стерви”.

964517
36.99
С76

Стадием, У.
100 легендарных ресторанов мира ; [пер. с англ. И. А.
Литвиновой]. – М. : РИПОЛ классик, 2011. – 480 с.
Для багатьох людей ресторани вжедавно є джерелом
інформації про культуру, історію, атмосферу того чи іншого міста.
Сьогодні їжа — це вікно у суспільство, його культурний маркер.
Якщо
ресторани
викликають
цікавість,
безумовно
знаменитості що їх відвідують, й поготів. Як тільки зірка залишає
свою домівку, кожен її крок стає центром уваги оточуючих, й вони,
природньо йдуть за своїми кумирами. Це логічно й прагматично, бо
такі люди по перше, просто повинні знати найкращі місця, по друге,
зірки хочуть їсти там де їдять інші зірки. Так народжуються зіркові
ресторани — улюблені місця зустрічей багатих, знаменитих та самих
яскравих улюбленців долі, з чарівною атмосферою й незабутньою
кухнею.
Для того щоби створити класику потрібен час, а ця книга як
раз про класичні заклади, яким вдалося зберегти свою ідентичність
та привабливість, деякі ресторани, про які ви прочитаєте, мають
вікову історію, а деякі існують десятиріччя., але всі вони мають
магічну ауру успіху.
Ресторанний світ повниться легендами. В книзі йдеться про
живу та яскраву історію ресторанів, та їх відвідувачів, а їх власники
та шеф-кухарі не рідко настільки ж колоритні та масштабні, як і їх
зіркові клієнти.
Якщо ви ніколи не побуваєте в цих місцях, запропонована

книжкова подорож допоможе вам зазирнути туди не полишаючи
домашнього крісла, надасть можливість помріяти, відчути себе
зіркою.
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Хмелевская, И.
Моя поваренная книга ; [пер с польск. В. С. Селивановой]. –
Екатеринбург : У-Фактория, [2009]. – 288 с. : ил.
Ви пам´ятаєте детективи польської письменниці Іоанни
Хмєлєвської?
Якщо - так, тоді ця книга - зустріч давніх друзів, як що - ні, це
прекрасний привід познайомитися з іронічною, талановитою,
інтелектуальною, і просто - чудовою жінкою.
Іоанна, навіть в куховареній книзі, залишається надзвичайним
оповідачем. Спостереження, несподіванки, випадки з життя авторки
та її знайомих описані жваво та яскраво, все це так притаманно
авторці. Кулінарні розділи в книзі розташовані в алфавітному
порядку, а в розділах відповідно оригінальній й непередбачуваній
логіці Хмелевської.
Візьміть в руки цю книгу, і ви не пожалкуєте ні про жодну
хвилину проведену в компанії Іоанни Хмєлєвської.

