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Monikas vardagsmat - nyutgåva Monika Ahlberg boken PDF Monika Ahlberg beskriver sin nya bok Monikas

vardagsmat som en blandning mellan Vogue och Hennes & Mauritz. Hon förklarar det så här:
"Vi har alla gjort ruskigt snygga fynd på H&M, med plagg som vi sedan upptäckt skulle platsa i Vogue. Och
detta oftast helt utan ansträngning eller större hål i plånboken. Jag vägrar att se vardagsmaten som tråkig, trist
och tidskrävande. För mig är den snarare rolig, vacker och snabb. Jag vill att maten ska smaka lördag fastän

det är måndag och att den ska kunna lagas helt utan större ansträngning."
Monikas vardagsmat innehåller över 200 recept och mängder av praktiska tips som underlättar i

vardagsköket. Nästan ingen av rätterna tar mer än en halvtimme att göra, med några få undantag som helstekt
kyckling, lammstek och rostbiff som behöver sin timme i ugnen. Och som man sedan också kan skapa

fantastiska restmiddagar av.
I boken ryms allt från den klassiska falukorven och de välbekanta köttbullarna till de lenaste fiskfärsbollarna.
Här finns också spännande fågelrätter, nya förslag till pastamåltider och mycket, mycket mer. Gemensamt för
alla rätter är att de på Monikas eget vis är lätt- och snabblagade samtidigt som de blir till en fröjd för både

öga och gom.
Ta med Monikas praktiska och festliga kokbok hem så blir det lätt lördag hela veckan!

MONIKA AHLBERG startade i början 1990-talet den stora kokbokstrenden i Sverige med Rosendals
trädgårdscafé och är sedan dess en av Sveriges stora matprofiler. Monikas vardagsmat är hennes sextonde
kokbok och ett nytt, efterlängtat praktverk i genren. Förutom att Monika syns och hörs regelbundet i media,
håller hon föredrag och kurser, är ambassadör för Sveriges mathantverkare, anlitas i matjuryer, skapar recept
för hemkörda matkassar och driver en blogg med över 500 000 besökare i månaden. Monika har dessutom

vunnit utmärkelser från både Måltidsakademien och Gourmand World Cookbook Awards.

 

Monika Ahlberg beskriver sin nya bok Monikas vardagsmat som en
blandning mellan Vogue och Hennes & Mauritz. Hon förklarar det så

här:
"Vi har alla gjort ruskigt snygga fynd på H&M, med plagg som vi
sedan upptäckt skulle platsa i Vogue. Och detta oftast helt utan
ansträngning eller större hål i plånboken. Jag vägrar att se

vardagsmaten som tråkig, trist och tidskrävande. För mig är den
snarare rolig, vacker och snabb. Jag vill att maten ska smaka lördag
fastän det är måndag och att den ska kunna lagas helt utan större

ansträngning."
Monikas vardagsmat innehåller över 200 recept och mängder av
praktiska tips som underlättar i vardagsköket. Nästan ingen av

rätterna tar mer än en halvtimme att göra, med några få undantag
som helstekt kyckling, lammstek och rostbiff som behöver sin timme

i ugnen. Och som man sedan också kan skapa fantastiska
restmiddagar av.

I boken ryms allt från den klassiska falukorven och de välbekanta



köttbullarna till de lenaste fiskfärsbollarna. Här finns också
spännande fågelrätter, nya förslag till pastamåltider och mycket,

mycket mer. Gemensamt för alla rätter är att de på Monikas eget vis
är lätt- och snabblagade samtidigt som de blir till en fröjd för både

öga och gom.
Ta med Monikas praktiska och festliga kokbok hem så blir det lätt

lördag hela veckan!

MONIKA AHLBERG startade i början 1990-talet den stora
kokbokstrenden i Sverige med Rosendals trädgårdscafé och är sedan
dess en av Sveriges stora matprofiler. Monikas vardagsmat är hennes

sextonde kokbok och ett nytt, efterlängtat praktverk i genren.
Förutom att Monika syns och hörs regelbundet i media, håller hon
föredrag och kurser, är ambassadör för Sveriges mathantverkare,

anlitas i matjuryer, skapar recept för hemkörda matkassar och driver
en blogg med över 500 000 besökare i månaden. Monika har
dessutom vunnit utmärkelser från både Måltidsakademien och

Gourmand World Cookbook Awards.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Monikas vardagsmat - nyutgåva&s=sebooks

