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Sicilia er ikke som noe annet sted i verden: Den største øya i Middelhavet, med livlige markeder, fantastiske
strender og mat man kunne dø for. Forfatterne Katie og Giancarlo Caldesi har reist på kryss og tvers over
denne vakre øya for å finne de lokale og autentiske rettene, tilberedt med ekte lidenskap, for å gi oss det aller
beste fra det sicilianske kjøkken. Boka syder av deres mangeårige kjærlighet til øya og matkulturen.
Takket være sin rike historie, er det sicilianske kjøkken influert av det italienske så vel som av det greske,
spanske, franske og arabiske kjøkken, noe som gjør smakene og ingrediensene vidunderlig eklektiske: Fra den
verdensberømte gatematen i Palermo til de utrolige dessertene i Noto samt de arabiskinspirerte rettene som
couscous med safran og lam med eksotiske krydre.
Katie og Giancarlo gir oss mange oppskrifter på hverdagsmat som er lette å lage og smaker helt herlig: Server
grillet makrell med auberginegryten caponata, lær deg kunsten å lage parmesanbakt kylling, og se hvordan
pistasjpesto kan løfte selv de enkleste retter til nye høyder.
Du lærer, steg for steg, å lage pasta, risotto, focaccia, couscous, raguer og fyll til ravioli, og fantastiske retter
av grønnsaker, fisk og kjøtt, kaker og desserter. Mange av oppskriftene er glutenfrie.
Bli med Katie og Giancarlo på deres spennende vandring gjennom antikke greske ruiner og templer,
arabiskinspirerte kupler, normanniske slottsmurer og bysantinsk mosaikk. Sicilia er både en fantastisk
kokebok og en enestående reiseskildring fra Italias mest forførende øy.

Reis med Ving til Sicilia og opplev Italia på sitt aller beste. Finn reiser til Sicilia i Italia og bestill hele ferien
med fly og hotell hos Ving Reis til Sicilia og opplev det ekte Italia. Utsøkt mat, deilig vær, fine strender og
spennende kultur. Bestill ferie på apollo.
no Finn de beste reisetilbudene til Sicilia hos SOLFAKTOR. Gode priser på charter til Sicilia, fly til Sicilia og
hotell i Sicilia På Sicilia tilbyr vi mange ulike strandreisemål, romantiske småbyer og håndplukkede hotell i
alle kategorier, fra aktivitetshoteller til De Luxe.
Sicilia, region og øy i Italia, i Middelhavet, skilt fra fastlandet ved Messinastredet. Sicilia er Middelhavets
største øy, med et areal på 25 832,39 km2 og 5 055. 5 grunner til å besøke en av verdens beste ferieøyer. Ikke
bare er det blant de beste, men i 2009 ble Sicilia kåret til verdens aller beste ferieøy. Sammenlign og bestill
billig charterreiser til Sicilia (Italia).
Spar penger på charter, weekend, all inclusive, samt fly og hotell med Nordens ledende. Taormina har lenge
vært et favorittreisemål på Sicilia, ikke minst blant italienerne selv.
Når du reiser hit med Ving kommer du til å forstå hvorfor.
Sardinia eller Sicilia? Lang sommersesong og noen av Middelhavets beste strender. Linae Medlem siden
2012, besøkt 38 land Bestill feriehus på Sicilia med In-Italia - din norske Italiaekspert siden 1999.
Håndplukkede hoteller, feriehus og leiligheter på Sicilia

