En koffert full av oppskrifter
Forfatter:

Kimberly Parsons

Forlag:

Vagabond Forlag AS

Oversatt av:

Wyller, Christine, Wyller,
Katrineog Wyller, Maria

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

237

ISBN/EAN:

9788293105039

Kategori:

Mat og drikke

Utgivelsesar:

2012

En koffert full av oppskrifter.pdf
En koffert full av oppskrifter.epub

Reise og mat - det henger selvfølgelig sammen.
En koffert full av oppskrifter! er kokeboken for deg som elsker reisen og ikke minst elsker maten fra reisen. I
denne boken er det summen av reisene, de varme møtene, eventyrene og selvfølgelig de hjemmelagde rettene
som er essensen. Kim er en tretti år gammel australsk jente som har reist halve jorden rundt i jakten på både
reisen og det store mateventyret. Hun er en dyktig skribent og fotograf - men først og fremst en ypperlig kokk.
Som tjueåring forlot hun Australia og reiste til Italia for å følge sin drøm om å reise og studere mat. De siste
årene har hun jobbet som kokk i Notting Hill, London.
Boka tar for seg spennende og originale retter fra alt fra den australske villmarken, via Thailand, til det
italienske og franske kjøkkenet. Med en tøtsj av vibrerende Notting Hill, selvfølgelig. En koffert full av
oppskrifter! er en leken praktbok med et utvalg av 100 sofistikerte og kresne oppskrifter som for eksempel
Lam med Salvie og Parmesan-skorpe, Kylling og Timianpai, Risotto med kamsjell & champgane, mandel-,
amoretti- & fikenterte - for å erte smaksløkene ørlite.
Vi har stadig kofteoppskrifter i Familien, men etterspørselen er så stor at vi nå har laget et eget kofteblad! 52
oppskrifter på vakre kofter Fallskjermhopping. Har den utvalgte et skjult ønske om å hopp i fallskjerm en
gang, kan fallskjermhopping være en god idé. Maken til magesug skal du lete lenge. Vi i Explore Travel er
stolte av å være eneleverandør av spennende reiser for Bladet Hjemmets Reiseklubb. Gjennom hele året
arrangerer vi minneverdige leserturer. Som dere sikker har lagt merke til, har flere og flere av bana våre
begynt med briller. Uten at vi helt vet hvem eller hvor det kommer ifra, har alle barna relativt. //Annonse. Noe
av det beste med helg, og spesielt langhelg, er de sene, lange og kaotiske frokostene våre. Vi ligger og drar oss
i senga til langt over åtte (Det er. En øde planet. Ørkenlandskap. Ulende vinder. En brennhet sol og en iskald

natt. Der det en gang var liv, er det nå kun stillhet. Svever det fortapte spøkelser der? Frøkena har virkelig vist
progresjon, og det er ikke lenger tvil om at jeg går mot en bedre versjon av meg selv.
Det merkes, og det synes. Det gleder, og det skuffer. Norsk nettbutikk! Superkul.no AS er en 100% norsk
nettbutikk med lager i Sarpsborg. Herfra sender vi alle våre bestillinger. I og med at vi er basert i Norge Dplay
bruker såkalte cookies, som de fleste andre nettsider. Det gjør vi for å gjøre ditt besøk hos oss så bra som
mulig. Lær mer om cookies og hvordan du kan.

