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Meget mere Alle Tiders Karoline Karolines K\u00f8kken Hent PDF Endnu mere Alle tiders Karoline er en
opfølger til Karolines jubilæumskogebog, der gik som varmt brød. I bogen her får du klassikerne med i de
helt originale udgaver - et stærkt ønske fra mange af vores facebookvenner - og masser af helt nye opskrifter.
Ud over originalversioner af landeplager som enebærgryde, tunfiskemousse og den indbagte mørbrad, finder
du blandt andet Mormormad, der altså også er farmors Aftensmad på 30 minutter Børnenes livretter med et
grønt tvist Mad med æbler og pærer Mad med kål Nordiske retter uden ret meget ukrudt Lagkager og andre
kager Madbloggernes bedste salater Og vores egne personlige livretter Kille Enna har gjort det igen: stylet
maden og skudt skønne fotos, der viser mad med saft og kraft i stedet for at gøre den til dekoration, der mest
skal nydes med øjnene og en pincet. Bogen her giver masser af inspiration, og du kan trygt gå i gang, for som

altid, når Karolines Køkken står bag, er alle opskrifter testede, så du ved at de virker. Denne ebog er
produceret i Fixed ePub-standardformat og optimeret til iBooks på iOS-enheder, men vil kunne læses på

Android enheder eks. via KOBO-reader.
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