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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Om op te eten : bÐna 70 verhalen over eten en drinken met recepten / Willem de Vos ; samenstelling
recepten: Bettina Kersten. - Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2019]. - 80 pagina's ; 20 cm.
Dit boek staat boordevol korte verhaaltjes over eten, drinken, ingrediënten, maaltijden en recepten: het eten
en drinken is het uitgangspunt, maar de thematiek van de verhalen loopt erg uiteen. Luchtige teksten
wisselen verhalen met een moraal af, maar geen verhaal is te zwaar. Dat is prettig, want zoals in de inleiding
staat, zijn de verhalen ook bedoeld om tafelgesprekken op gang te brengen. Elk verhaal bevat een QR-link
naar een bijpassend recept. De recepten zijn zeer afwisselend en bevatten gerechten van verschillende
wereldkeukens. Bovendien zijn deze helder beschreven en makkelijk te volgen. Helaas ontbreekt structuur in
de weergave van de verhalen (geen alinea's, doorlopende dialogen) en staan hier en daar wat taalkundige
fouten, wat de leeservaring niet ten goede komt. Wel een vermakelijke bundel om er af en toe eens bij te
pakken voor of tijdens een etentje.   Leuk om in huis te hebben voor een gezelschapsavond, maar niet per
se geschikt voor bibliotheekpubliek. 
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