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Alle Tiders Karoline Karolines K\u00f8kken Hent PDF Alle Tiders Karoline er en allround kogebog krydret
med små sjove fortællinger og nostalgiske fotos fra Karolines Køkkens historie. Bogen er udgivet i anledning

af Karolines Køkkens 50 års jubilæum. Her er masser af nye opskrifter og et skønt udvalg af de gamle
kendinge i nye fortolkninger. Du finder både herligt politisk ukorrekte desserter og lækre hverdagsretter med
lavt fedtindhold. Her er supper, salater, simreretter, fisk, hjemmelavet fastfood, bagværk, kolde- og varme
drikke, sommerbær og juleretter. Kort sagt: Karoline hele spektret rundt. Du husker måske enebærgryden,
tunfiskemoussen, ostelagkagen og den indbagte mørbrad? Eller har du bare hørt om den fra din mor eller

mormor? De mest populære retter er her genopstået i ny form frit fortolket af nogle af Danmarks stjernekokke
og madelskere. Bogens fotos er fulde af saft og kraft og poesi takket ære Kille Ennas på en gang følsomme og
kontante indsats som fotograf og stylist. Den 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.

 

Alle Tiders Karoline er en allround kogebog krydret med små sjove
fortællinger og nostalgiske fotos fra Karolines Køkkens historie.

Bogen er udgivet i anledning af Karolines Køkkens 50 års jubilæum.
Her er masser af nye opskrifter og et skønt udvalg af de gamle
kendinge i nye fortolkninger. Du finder både herligt politisk

ukorrekte desserter og lækre hverdagsretter med lavt fedtindhold.
Her er supper, salater, simreretter, fisk, hjemmelavet fastfood,

bagværk, kolde- og varme drikke, sommerbær og juleretter. Kort
sagt: Karoline hele spektret rundt. Du husker måske enebærgryden,
tunfiskemoussen, ostelagkagen og den indbagte mørbrad? Eller har
du bare hørt om den fra din mor eller mormor? De mest populære
retter er her genopstået i ny form frit fortolket af nogle af Danmarks
stjernekokke og madelskere. Bogens fotos er fulde af saft og kraft og

poesi takket ære Kille Ennas på en gang følsomme og kontante



indsats som fotograf og stylist. Den 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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