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Ik had nooit gedacht dat ik bakken leuk zou vinden. 
Ik ben in Engeland geboren, maar mijn ouders 
kwamen uit Bangladesh en ik groeide op in een 
levendig, kleurrijk huishouden boordevol heerlijke 
exotische gerechten We kookten alles, we aten alles, 
echt alles… behalve taart.

Wij bakten niet. We bereidden alles op het fornuis, 
en de oven diende alleen als opslag voor pannen en 
dergelijke. De ovenknop werd nooit aangeraakt, er 
werd nooit aan gedraaid. Hij werd niet gebruikt.

Ik heb me kennelijk nooit afgevraagd waarom we 
geen baksels maakten zoals Delia Smith deed in 
haar kerstspecials. Zij had een inbouwoven, en wij 
hadden een oven in ons fornuis. En zelfs in mijn 
uitermate nieuwsgierige brein kwam het niet op dat 
dat weleens hetzelfde zou kunnen zijn: een oven, 
alleen een beetje anders.

Het was een andere wereld, niet die van mij. Nou ja, 
tot het de mijne werd.

Uiteindelijk drong tot me door dat iedereen kan 
bakken, ook als je geen luxe keuken hebt met een 
inbouwoven, dure apparatuur en een eigen tv-

programma. Iedereen kan bakken, je hebt alleen 
maar een oven nodig. Je hoeft bakken ook niet 
meteen leuk te vinden, maar je zult het elke keer dat 
je iets bakt wat meer gaan waarderen, en het zal  
niet lang duren tot je verslaafd raakt aan de geur 
van gebak in je keuken.

Jij kunt, net als ik, van bakken leren houden door de 
eenvoudige, heerlijke recepten in dit boek. Er zijn 
recepten voor allerlei soorten dagen, bijvoor beeld 
voor dagen waarop je extra tijd hebt en lekker 
ontspannen en vrolijk bent. Maar als je veel op pad 
bent, wil je iets gemakkelijks voor onderweg of een 
recept dat je aan het eind van de dag snel kunt 
bereiden – de ‘buitendagen’ zeg maar. Er zijn ook 
recepten voor wat ik ‘regenboogdagen’ noem 
(dagen waarop je behoefte hebt aan iets gezonds), 
voor dagen waarop je jezelf wilt verwennen en 
natuurlijk ook voor de echte feestdagen. De keuze is 
groot, van verrassende snickerdoodles met karamel, 
een eenvoudige kipcurry en een ontbijtpizza tot 
angelcake, een hele zeebaars met citrusfruit en een 
verrukkelijke meringuetaart. Waarom zou je niet 
elke dag van bakken genieten?
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