						
Pressemeddelelse

FRANSKE
FRISTELSER
Den lette vej til det skønne franske dessertkøkken

Drømmer du om at kunne lave franske kager og desserter uden sved
på panden? Så finder du dessertlykken i denne smukke kogebog,
der hurtigt og enkelt hjælper dig med at bage de dejligste franske
tærter og kager – og lave de mest vidunderlige dessertklassikere som
chokolademousse, profiteroles og crème brûlée.
I Franske fristelser får du 55 klassiske franske opskrifter på kager,
frugttærter, desserter, is mv. Forfatteren Hélène Wagn, som er halv
fransk og halv dansk, har forklaret og forenklet opskrifterne, så alle
kan være med. Opskrifterne er desuden tilpasset danske køkkener
og indkøbsmuligheder.
“I Franske fristelser har jeg samlet mine og min families bedste opskrifter
på kager, tærter, is, desserter, syltetøj og søde sager. Det er klassiske
opskrifter, som jeg har afprøvet igen og igen for til sidst at finde den
enkleste og letteste måde at tilberede dem på.” Hélène Wagn
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I Frankrig skelner man mellem en ’gourmand’ og en ’gourmet’.
Gourmanden spiser meget af alt! Mens gourmeten udvælger sig det
bedste af det bedste ud fra princippet lidt, men godt. Hélène Wagn
er kun halv fransk, men hundrede procent gourmet, og hun går op i
at benytte rene råvarer af høj kvalitet, som giver aldeles dejlige søde
sager. Så bare giv dig i kast med fx Hindbærsoufflé, Små tærter med
fersken og lavendel eller Jordbærcharlotte. Det er både lækkert og
enkelt. Velbekomme!
Mamie Gilbertes frugtkage: “Opskriften er min mormors, der
bagte og regerede i verdens mindste køkken i Paris i midten af
forrige århundrede. Enkepensionen rakte ikke langt, så hun lærte
at lave dejlig mad og skønne kager af beskedne råvarer. Jeg
har stadig hendes sirlige, men noget mangelfulde håndskrevne
opskrifter.” Hélène Wagn
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Yderligere information og kontakt
For bestilling af presseeksemplarer, opskrifter og pressefotos samt
kontakt til forfatteren, kontakt venligst presseansvarlig Mette Wibeck på
mette@strandbergpublishing.dk eller på telefon 4075 3476.
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Om forfatteren
Hélène Wagn er journalist og tidligere chefredaktør for bl.a. MAD &
Venner. Hélène Wagn er af fransk afstamning og har familie spredt
ud over det meste af Frankrig. Hun er derfor flasket op med fransk
mad og kender alle kroge af Frankrigs gastronomiske landkort. Hun
har tidligere udgivet bøgerne Fransk simremad og Mit bistrokøkken.

