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Sådan laver du nem mad – trin for trin!
I Den store mad for begyndere viser Linn Grubbström skridt for
skridt, billede for billede, hvordan man laver velsmagende begyndermad, billigt og nemt.
Bogen er fordelt efter de situationer, man typisk står i, når man skal
lave mad: Når det skal gå hurtigt, når der kommer gæster, når du vil
have noget sundt efter træningen, når både køleskabet og kontoen
er ved at være tomme sidst på måneden ...
Der er både klassikere som boller i karry, minestronesuppe og pizza,
masser af lækkert tilbehør og vegetariske retter som pasta med
græskar, risotto og tærte med rødbede og gedeost, og søde sager
som citronroulade med hindbær, banan-ispinde og cookies.
Fotoopslag viser, hvordan du måler og vejer råvarerne, hvilke
basisredskaber der er gode at have i køkkenet, og hvilke basisråvarer
du kan have på lager, så du altid kan lave en enkel ret. Så hvad enten
du lige er flyttet hjemmefra eller af andre årsager er ny i køkkenet, er
der altid hjælp at hente i denne store begynderbibel.
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Den store mad for begyndere er en samlet udgave af Mad for begyndere 1 + 2. Bogen indeholder også ti madpakke-opskrifter
på sandwich, salater, wraps og daddelbarer, lige til at tage med på
job eller på studiet. Velbekomme!
Om forfatteren
Linn Grubbström arbejder som madskribent på Aller Mad. Hun har
tidligere stået bag den populære danske madblog Frk. Kræsen og
udgivet tre kogebøger - senest Den store mad for begyndere.
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