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Jubii 2 – jeg har maddag Annette S\u00f8by Hent PDF Bogen er en håndsrækning til store børn, teenagers

eller bare uøvede kokke, der gerne vil bage eller lave mad på egen hånd. Her er opskrifter på lette
middagsretter til familien. Men det er også mange forslag til lækker brunch til vennerne. Der er rart at gå på
café, men det er nu også hyggeligt at servere moderne caféretter hjemme. I bogen finder du også forslag til
lækre og sunde afløsere for traditionelle madpakker. Har du lyst til at bage, rummer bogen også masser af
inspiration. Det er nemt at gå i gang, da der følger en grundig trin-for-trin beskrivelse med opskrifterne. Vi
lægger vægt på sund og varieret mad. God fornøjelse! Om forfatterne Alle 3 har skrevet 1'eren og Annette

Søby har skrevet flere kogebøger, f.eks. serien Fromme fristelser.
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forslag til lækker brunch til vennerne. Der er rart at gå på café, men
det er nu også hyggeligt at servere moderne caféretter hjemme. I
bogen finder du også forslag til lækre og sunde afløsere for

traditionelle madpakker. Har du lyst til at bage, rummer bogen også
masser af inspiration. Det er nemt at gå i gang, da der følger en

grundig trin-for-trin beskrivelse med opskrifterne. Vi lægger vægt på
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