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Blomsterbergs lækkerier Mette J. Blomsterberg Hent PDF Forlaget skriver: Efter successen med bestselleren
Blomsterbergs søde sager, er konditormester, tv-vært & foredragsholderMette Blomsterberg nu tilbage med
en kage- og dessertbog med nemmere opskrifter på de skønneste og lettere tilgængelige lækkerier for hele
familien. Bogen erMette Blomsterbergs hyldest til alt det hjemmelavede i det søde køkken og ikke mindst

til nærværet i at gå i køkkenet sammen.

Mette er dagligt i kontakt med unge fans og deres forældre, og hun er dybt beæret over, at så mange børn og
unge i den grad har lyst til at kaste sig ud i det søde liv i køkkenet med hendes opskrifter og med en forældre

ved hånden.

Blandt bogens 48 nemme opskrifter finder man alt fra hindbærsnitter, havregrynskugler, skærekager, muffins,
lakridsbolsjer, flødeboller, chokoladeis, kager, marmelade, saft, konfekt, knas til frugt med råcreme & meget

mere.
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