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Стара, добра традиція записувати рецепти існує з давніх часів! Кож
на господарка знає, наскільки важливо мати книгу, куди можна було б 
записати улюблені рецепти блюд, які готовлять мама, бабуся, подруги 
й друзі. І у вас, безсумнівно, є фірмові блюда, від яких приходять у за
хоплення друзі та близькі! Або якщо вам необхідно швидко записати 
рецепт, що сподобався, з телевізійної кулінарної передачі, а потім не за
губити його.

Тепер ви можете створити власну кулінарну книгу, куди будете за
писувати улюблені рецепти, робити пам’ятки, вкладати в неї весь свій до
свід. Ця книга завжди буде у вас під рукою й на довгі роки стане вірним 
помічником на кухні, подругою-порадницею й сімейною реліквією одно
часно! Виявите фантазію - і ваше меню завжди буде різноманітним і не 
схожим на інші!

У виданні зібрані вже готові рецепти найбільш смачних і доступних 
у готуванні блюд, а також дані поради щодо зберігання, заморожування 
й обробки продуктів харчування. Крім того для зручності наведені необ
хідні кулінарні таблиці.
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