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Vild med hverdagen - også når det skal gå hurtigt Louisa Lorang Hent PDF LOUISA LORANG inviterer os
endnu en gang ind i sit hyggelige køkken, og byder denne gang på masser af inspiration og gode ideer til de

dage, der er
allerflest af – HVERDAGENE.

VILD MED HVERDAGEN er en solid kogebog, der hjælper dig med at lave god mad HVER DAG – også de
dage, hvor det skal gå hurtigt. Opskrifterne er inddelt i kategorier.

Kategorierne hjælper dig med at vælge de opskrifter, der passer lige præcis til den tid, du har til at lave mad i.
Stilen er dansk med et twist og med inspiration fra bl.a. Asien, Spanien, Italien

og USA . Alle retter er til 2 personer.

Louisa Lorang er kok, madskribent på ugebladet Femina og fast gæstekok på morgen-tv. Desuden skriver hun
hver uge opskrifter til måltidskasserne

fra Aarstiderne. Louisa har tidligere udgivet bøgerne Vild med salater og Vild med vegetar.

Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på www.lrdigital.dk/guide
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