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Inneholder omkring 130 oppskrifter på lefser fra hele landet. Her er hverdagslefsene som tidligere ble
oppbevart i tønner og på stabbur og loft, havre- og potetlefser, mørlefser og klenning, bryllupslefser, songrøt,
søst og dravle.
Stekes på en ikke for varm takke. Gylden og fin og legges i vått handkle. Når den er myk og fin, tar du å
smører halve lefsen med smør og sukker ( se oppskrift. matfetisj. 27, Fitjar. Jeg blogger nå fra www.
eidenshage.
blogspot.no Det er en mer helhetlig bloggsfære hvor det blogges fra det søte liv på landet med mat som. På
Bondens marked kan du kjøpe mat direkte fra produsenten. Bondens marked er i dag på om lag 20 ulike steder
i Norge, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Gomme er en melkerett som vanligvis lages av melk som
sprenges ved oppvarming etter tilsetting av løpe eller surmelk. Ostekornene som dannes kan enten findeles
eller. Lefsene til Godt og Hjemmelaget har nå blitt så populære at nå jobber både Nina Eide og Hallstein
Storvik full tid i firmaet. I tillegg har de til sammen fem. Velkommen til mitt søte kakeparadis! Jeg har bakt og
samlet kakeoppskrifter hele livet. Her på Det søte liv viser jeg deg samlingen min med bakst og deilige kaker.
Utstillerne for 2017 blir snart lagt ut! Mens vi venter på at listen over utstillerne til årets martna skal bli klar,
lar vi fjorårets utstillere være tilgjengelig.
"Skolebrød" har blitt en storfavoritt over hele landet og selges stort sett i alle konditorier, storkiosker og andre
butikker som selger fersk gjærbakst. Tapas er nå i fremgang i mange land, og de spanske tapasbarene brer seg
over hele verden, tom i Norge har i fått de. Men hva ligger i begrepet tapas, er det en. Påskeoppskrifter og
påskemat og 238 påskeoppskrifter med næringsinnhold og allergener

