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Sommerens kolde hit!
Vil du være sjov og anderledes, og overraske din familie eller venner med skønne, læskende og dekorative
ispinde, som med garanti får smilet frem og temperaturen ned? Så er svaret ”50 hjemmelavede ispinde”. Alle
husker sikkert de traditionelle og simple ispinde, som næsten altid var at finde i fryseren om sommeren. Nu
er de tilbage, på den lækre måde! Og det er nemt, billigt og sjovt!
Hvis det skal gøres ekstra spændende, kan der tilføjes lidt alkohol og ispindene bliver til den perfekte happy
hour lækkerbisken for veninderne, en lørdag eftermiddag i solen.
Bogen indeholder en god og overskuelig beskrivelse af de nødvendige redskaber, de basale bestanddele til
vellykkede is samt tips og tricks, som kan tilføje lidt ekstra til dit eget iskøkken. Derefter guider bogen dig
gennem 50 spændende og lækre opskrifter på forskellige ispinde. Der er noget for enhver smag

Om forfatterne
Nadia Roden startede på de hjemmelavede gourmetispinde i hendes hjem i New York. Hendes nevø kom dog
snart til fra London og ønskede at være en del af hendes fremragende idé.
De to udviklede forskellige smagsvarianter og hurtigt tog tingene fart, og High Line Park blev hjemstedet for
deres moderne ispinde. Efter Nadia lagde projektet på hylden, for at tilbringe mere tid med sin datter, ringede
Cesar fra London, og ønskede at overtage projektet og indføre de hjemmelavede gourmetispinde i London.
Her blev forretningen til Ice Kitchen i stedet for Lily Lolly, og det år blev det til en af de varmeste somre, der
er målt, og Cesar begyndte hurtigt at komme hjem med en tom vogn.
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