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Powieści kulinarne
"Zapach czekolady" - Ewald Arenz
Piękna powieść dla marzycieli, kochanków i romantyków. Gorzkosłodka woń miłosnej pokusy. Powieść sprzedała się w ponad 100 000
egzemplarzy!!! Wiedeń, A.D. 1881. Porucznik cesarsko-królewskiej
armii August Liebeskind kończy służbę i przyjmuje posadę w należącej
do stryja manufakturze czekolady. Zakochuje się w pięknej, lecz
zamężnej Elenie. Między młodymi wybucha płomienny romans, który
przerywa tragiczne zdarzenie... August, zrozpaczony po utracie
ukochanej i obdarzony nadzwyczajnym zmysłem węchu, postanawia
stworzyć niezwykle finezyjne praliny, którymi upamiętni Elenę. Ich
niezwykły aromat wydobywa z ludzi najskrytsze marzenia i doprowadza
Wiedeń do ekstazy.
http://galicja.boost.pl/book/2015

"Czekolada z chili" - Joanna Jagiełło
Linka niedawno dowiedziała się, że ma siostrę, którą mama oddała
kiedyś do domu dziecka. Ma też ojczyma, z którym nie do końca
potrafi się porozumieć. No i braciszka, który ciężko przeżywa rozstanie
rodziców. W dodatku Linka idzie do liceum i po wakacjach musi
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowej klasie. Nie jest łatwo,
szczególnie, że jej chłopak wyjechał do Londynu.
Czy uda jej się znaleźć pracę i zarobić na czesne w szkole marzeń? Czy
związek z Adrianem przetrwa? Związek, który nie zawsze smakuje jak
czekolada mleczna. Częściej ma smak czekolady z chilli...
www.empik.com

"Ciastko Maksa" - Barbro Lingren
Maks ma ciastko. Pyszne. Niestety pieski też lubią ciastka...
No i Maks nie ma już ciastka! Głupi piesek! Całe szczęście w
pobliżu jest mama. Maks dostaje nowe ciastko, a piesek burę i
jeszcze coś... Każda książeczka o Maksie to pełne dramatyzmu
zdarzenie z życia małego chłopca.
Towarzyszy mu piesek, który raz pomaga Maksowi wyjść
z opresji, raz mu psoci, a kiedy indziej broi razem z nim. W
trudnych momentach pojawia się mama, która wie, kiedy
utulić, a kiedy skarcić. Maks ma swój charakterek – jak każde
dziecko potrafi się złościć i dochodzić swoich racji.
Pełne humoru i szelmowskiego uroku ilustracje Evy Eriksson
spełniają warunek prostoty i przejrzystości koniecznej dla
odbioru ich przez dziecko, a jednocześnie potrafią po
mistrzowsku pokazać dziecięce uczucia i nastroje.
www.empik.com

"Smażone zielone pomidory" Fannie Flagg

Evelyn przechodzi ciężkie chwile – twierdzi, że jest za młoda, żeby być starą, i za stara, żeby być młodą. Gdy
odwiedza teściową w domu spokojnej starości, poznaje wiekową panią Threadgoode. Kobieta zaczyna opowiadać
Evelyn historię swojego życia… We wspomnieniach wraca do małego miasteczka w Alabamie. Są lata 30. XX wieku,
dwie przyjaciółki – Idgie i Ruth – postanawiają otworzyć kawiarnię Whistle Stop Cafe. Wkrótce staje się ona
ulubionym miejscem spotkań mieszkańców i przyjezdnych. Tu każdy gość może liczyć na pyszną pieczeń,
aromatyczną kawę i kawałek ciasta z kremem kokosowym. Za smakowitym menu kryje się jednak o wiele więcej –
namiętności, dramaty, śmiech, a nawet… zbrodnia. Poznając losy przyjaciółek, Evelyn uświadamia sobie, że
najwyższy czas dokonać w swoim życiu kilku istotnych zmian.
„Smażone zielone pomidory” to ponadczasowa opowieść o sile przyjaźni i kobiecej solidarności.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/247646/smazone-zielone-pomidory

"Ciastko z wróżbą" - Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Czasem szczęście długo wymyka się z rąk.
Niczym piórko na wietrze kołuje tuż wokół
nas, zdaje się, że wystarczy tylko sięgnąć – gdy
nagły poryw wiatru znowu zabiera je gdzieś
daleko… by wcisnąć je nam wprost do rąk w
najmniej spodziewanym momencie.
W dniu osiemnastych urodzin Renata dostaje
pierwsze urodzinowe ciasteczko z wróżbą.
Coroczne przepowiednie prowadzą ją przez
życie – los raz bywa łaskawy, a kiedy indziej
skąpi jej radości. Czy uda się nad nim
zapanować?
Plejada postaci drugoplanowych, które na
długo zapadną Wam w pamięć * Humor, łzy,
szczęście i dramaty * W tle – wydarzenia lat 90’
i pierwszych lat XXI wieku.
www.empik.com

"Szarlotka pachnąca marzeniami" - Iwona Czarkowska
Tuśka naprawdę ma na imię Karolina, a kiedy przyjeżdża na wakacje do Domu Pod Czterema
Zegarami, pensjonatu, w którym pracują jej rodzice, zostaje Szarlotką. Nazywa ją tak
malowniczy i roztargniony Kucharz Bazyli. Dziewczyna ma tak niezwykły węch, że potrafi
rozpoznać składniki gotowanych potraw, czym natychmiast zaskarbia sobie przyjaźń Bazylego.
Wspólnie próbują odnaleźć niezawodny przepis dziadka Bazylego na potrawę, która kucharzowi
z Domu Pod Czterema Zegarami zapewni zwycięstwo w konkursie kulinarnym. Pojawia się też
Patryk, który darzy Tuśkę sympatią. Mnóstwo zwariowanych przygód, rozwiązywanie tajemnic
i ciekawostki kulinarne oraz przepisy na wspaniałe potrawy, m.in. pyszną szarlotkę.
www.empik.com

"Tiramisu z truskawkami" - Joanna Jagiełło
Linka i Natalia rozpoczynają naukę w drugiej klasie liceum. Linka
już w pierwszych dniach września odchodzi ze szkolnej gazetki, by
założyć konkurencyjnego bloga, i zaczyna pracę w kawiarni. Jej
związek z Adrianem kwitnie – nie mogłoby być lepiej!
Gorzej sprawy mają się u Natalii – rozwód rodziców, nowa szkoła z
mega wymagającymi nauczycielami i rozstanie z Marcinem
sprawiają, że dziewczyna zaczyna tracić nad wszystkim kontrolę.
Wszystkim, prócz swojej diety… Niewinne odchudzanie szybko
zmienia się w poważną chorobę, z którą Natalia przestaje sobie radzić.
Powieść o walce z kompleksami, popadaniu w niebezpieczne
skrajności i o tym, że często nie dostrzegamy tego, co jest w nas
najpiękniejsze.
www.empik.com

"Przepiórki w płatkach róży" - Laura Esquivel
Nic gorszego, niż beznadziejnie się zakochać. A to właśnie przytrafia się głównej bohaterce
powieści Esquivel, pomyślanej od samego początku jako przeplatanka miłosno - kulinarna.
Tita została naznaczona kuchennymi skłonnościami jeszcze w życiu prenatalnym - cóż w tym
dziwnego, skoro jesteśmy w Meksyku. Będzie gotować i kochać bezgranicznie Pedra, męża
swej starszej siostry. Tylko w prawdziwie poetyckim i miłosnym pichceniu będzie mogła
wyrażać swoje najskrytsze uczucia. To nie jest wielka literatura, ale wciągająca i sugestywna,
pisana zmysłowo i wyraziście. Pobudzi apetyt nie tylko miłośników meksykańskiej kuchni.
www.https://wyborcza.pl/1,76842,14705671,10_ksiazek__po_ktorych_lekturze_otworzysz_lodowke.html?disableRedirects=true
[dostęp 07.05.2020]

"Herbata z jaśminem" - Agnieszka Gil
Rodzinie Martyny daleko do ideału. Dziewczyna nie znajduje w
niej oparcia i z zazdrością obserwuje nowych sąsiadów, tak
radosnych i szczęśliwych. Ona nie może liczyć na zbyt wiele
rodzicielskiej miłości, dlatego akceptacji i ciepła szuka w
kontaktach z obcymi. Jednak nieufność oraz wrodzony pesymizm
utrudniają jej tworzenie bliższych więzi, nawet z ludźmi, na
których jej zależy… Czy komuś wreszcie uda się dotrzeć do serca
dziewczyny i nauczyć ją optymizmu? A może nawet ofiarować
miłość i zapewnić poczucie bezpieczeństwa, o których tak marzy?
Agnieszka Gil opowiada o dojrzewaniu, trudnej sztuce radzenia
sobie z własnymi uczuciami oraz umiejętności dostrzegania
jasnych stron w życiu..
www.empik.com

"Zupa z granatów" - Mehran Marsha
Baśniowa opowieść utrzymana w konwencji
realizmu magicznego. Światowy bestseller
irańskiej pisarki.
Ballinacroagh, małe miasteczko we wschodniej
Irlandii.
Trzy
piękne
siostry
Aminpur,
uciekinierki z ogarniętego rewolucją islamską
Iranu, otwierają egzotyczną Babylon Café.
Kuszą mieszkańców miasteczka tradycyjnymi
perskimi potrawami i rozmaitymi smakołykami,
które roztaczają wspaniałe aromaty kardamonu,
cynamonu, szafranu i podawanej
do posiłku, parzonej w starym samowarze
jaśminowej herbaty. Mieszkańcy, początkowo
nastawieni nieufnie, stopniowo dają się
oczarować!
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/252419/zupa-zgranatow

"Smak świeżych malin" - Izabela Sowa
Roztrzepana, chwilami marudna, rozbrajająco
naiwna, bez chytrego planu na życie. Malina
kończy właśnie studia i zupełnie nie wie, co
dalej. Nie posiada ostrego języka, mocnych
łokci ani skóry nosorożca, które przydają się w
walce o swój kawałek tortu. Na szczęście ma u
boku garstkę oddanych przyjaciół, babcię
wróżkę oraz ekscentrycznego psychiatrę.
Dzięki takiej ekipie łatwiej stawić czoła
chaosowi zwanemu życiem...
Debiutancka powieść Sowy szybko stała się
bestsellerem, a Malinę pełną słabostek, rozterek
i bezpretensjonalnego uroku pokochały tysiące
czytelniczek.
www.empik.com

"Zupa z ryby fugu" - Monika Szwaja
Ryba fugu jest bardzo smaczna, ale jeśli
będziemy obchodzić się z nią nieostrożnie –
możemy otruć siebie i współbiesiadników.
Na śmierć. Podobnie z naszym życiem, które
jest jak potrawa dla inteligentnych. Trzeba
zawsze myśleć o tym, co robimy, jakie
decyzje podejmujemy – choćby targały nami
zgoła szekspirowskie emocje.
Bohaterki tej powieści przypominają trochę
kucharza, który beztrosko bierze rybę fugu
za ogon i w całości wrzuca ją do garnka z
zupą. Ktoś będzie musiał zapłacić za taki
brak rozwagi… a cena może być wysoka…
www.empik.com

"Kawa z kardamonem" - Joanna Jagiełło
Odnalezione przypadkiem stare zdjęcie kryje
wstydliwą rodzinną tajemnicę, którą próbuje
rozwikłać piętnastoletnia Linka. W poszukiwaniach
prawdy przeszkadza dziewczynie rodzina, która nie
chce z nią rozmawiać o sprawie sprzed lat. Jakby
tego jeszcze było mało – Linkę czeka trudny
egzamin gimnazjalny, konflikt z najlepszą
przyjaciółką i miłość, na którą nie jest jeszcze
gotowa. Trzeba nie lada wrażliwości i dojrzałości,
żeby rozwiązać te problemy. Żeby walczyć o swoje
uczucia i pasje, o prawo do prawdy, nie raniąc
innych. Czy Lince się uda?
www.empik.com
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"Są książki, które się czyta. Są książki, które
się pochłania. Są książki, które pochłaniają
czytającego".

Maria Pruszkowska
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Edyta Pietrzkowska

