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Karolines Tapas, Picnic & Brunch Karolines Køkken Hent PDF En bog, der garanteret ender med æselører og
fedtfingre, for den er fuld af nyttig inspiration til tapas, picnic og brunch: Her er bagværk fra tebirkes til
rustikt grydebrød, mange slags grød og pandekager, smoothies og små retter med æg. Dertil fx pirogger,

indbagt paté, svampepie og wraps – og på den søde side: orange-curd, fransk galette, tærter og andet. Endelig
masser af lækre småtterier som vandbakkelser med basilikumfyld, artiskokker med safransmør, fyldte
champignoner og sprøde pastaskaller med flyvefiskerogn. 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.

“Endnu en super inspirerende bog fra Karolines Køkken, der kan anbefales til alle”
Lene Hedengran Rasmussen om Karolines Sommermad
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