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BAGEBOG er den komplette samling af alle bageopskrifterne fra Meyers Bageri, Almanak og Meyers Kager.
I en og samme bog får du alt, hvad der er værd at vide om bagning af brød og kager; råvarerne, processerne,
teknikkerne, historierne bag og sidst, men ikke mindst, et hav af gode, gennemprøvede opskrifter på bagværk i
både det salte og det søde køkken.
BAGEBOG indeholder mere end 200 opskrifter på bragende gode brød og fuldfede, smørgode kager. Glæd
dig til at have klassikere som ølandshvedebrød, kanelsnurrer, citronmåne og hindbærsnitter samlet under et, og
gør dig klar til at gå på opdagelse i et overflødighedshorn af fabelagtigt bagværk fra Claus Meyer og hans
bagerier.
Tørsleffs er lige dele nostalgi og moderne køkkenkunst. Focaccia er et enormt lækkert og velsmagende
madbrød, som bliver bagt med masser af olivenolig og havsalt. Price. Gennem mange år har bøgerne hjulpet
og inspireret forbrugerne. De fleste kender vores kogebøger og har set dem i mormors køkken eller i deres
barndomshjem. Et groft og mættende brød med rug. Citron-æggemasse. Opskriften er fra Politikens
Børnenes koge-bagebog. Claus Meyer tog studentereksamen i 1983 på Nykøbing Katedralskole. Gennem
mange år har bøgerne hjulpet og inspireret forbrugerne. 250gr hvedemel 170 gr smør 60 gr flormelis 2 tsk
vanillesukker 1 nip salt 1 æg. Bondebrød fra Mors. Opskrift fra Amo Bagebog 2, Amo Klassiker. Its great to
eat as a dessert with vanilla ice cream or whipped cream with chopped hazelnuts, or sprinkled with sherry or

dessert wine. Sønderjysk rugbrødslagkage eller brødtærte - En opskrift fra Alletiders Kogebog blandt over 39.
Tørsleffs er lige dele nostalgi og moderne køkkenkunst. This is the recipe for my mums apple cake, the best
apple cake and maybe the best cake Ive ever eaten. For siden købmand Tørsleff i 1920’erne begyndte at sælge
teblandinger og sidenhen vanilje i eget navn har Tørsleffs været en stor del af familien Danmarks søde og
syltede madlavning og hjemmebag. Opskrift fra Amo Bagebog 2, Amo Klassiker. I dag skulle der ske lidt i
køkkenet, og siden gemalen den anden da kom hjem med en lækker ost begyndte jeg at bladre lidt i min AMO
bagebog 2 … I Sæsons opskriftsunivers kan du lade dig inspirere til at få mere frugt og grønt ind i hverdagen
gennem guides, opskrifter og smukke fotos Næring, nydelse og nysgerrighed er i højsædet når Christine
Bonde, som er uddannet BSc i Global Nutrition and Health, holistisk sundhedscoach og Strala guide, deler ud
af viden og erfaringer, tips og tricks samt en masse plantebaserede opskrifter for at inspirere til et lykkeligt og
autentisk liv. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være
logget ind. Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller redigere din brugerprofil, skal du være
logget ind.

