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Grønne kager Christel Pixi Hielscher Hent PDF I PIXI BAGER GRØNNE KAGER byder Christel Pixi og
Søren Ejlersen på et helt nyt univers af rene kager, som alle kan bage. Grøntsager, frugter og bær, nødder,

chokolade, mel, smør og sukker er omdrejningspunktet. Og fondant, farvestoffer og kunstigheder er udeladt!
Det er ikke helse kager – bare kager bagt af gode, naturlige råvarer. Når du bager af det, du har i køleskabet,
på køkkenhylderne og i haven, er det ikke kun nemmere, sundere og sjovere, men også mere økonomisk. Og
så kan både børn og voksne være med. Du får 45 kageopskrifter på evigtgode, saftige SKÆREKAGER og

LOAVES, smukke TÆRTER og hjemlige PIES og GALETTER, chewy COOKIES, så kagedåsen altid er fyldt
op til lækkersult. Små kager, som BROWNIES og MUFFINS, der er hurtigt bagt og hurtigt spist, og frugt- og

grøntpumpede KAGE-KAGER, der kan gøre det ud for desserter. Og sidst men ikke mindst de moderne
’OPEN-SIDE’-LAGKAGER, som ikke skjules bag pynt og glasurer, men viser de gode bunde og mousser, de
er bygget af. BAG PÅ NATUREN! Dette er en ebog med såkaldt fixed layout. Den er velegnet til læsning på

læseapparater som tablets og smartphones. Den er uegnet til læsning på ældre eller mindre avancerede
læseapparater.
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Grøntsager, frugter og bær, nødder, chokolade, mel, smør og sukker
er omdrejningspunktet. Og fondant, farvestoffer og kunstigheder er
udeladt! Det er ikke helse kager – bare kager bagt af gode, naturlige
råvarer. Når du bager af det, du har i køleskabet, på køkkenhylderne
og i haven, er det ikke kun nemmere, sundere og sjovere, men også
mere økonomisk. Og så kan både børn og voksne være med. Du får

45 kageopskrifter på evigtgode, saftige SKÆREKAGER og
LOAVES, smukke TÆRTER og hjemlige PIES og GALETTER,

chewy COOKIES, så kagedåsen altid er fyldt op til lækkersult. Små
kager, som BROWNIES og MUFFINS, der er hurtigt bagt og hurtigt
spist, og frugt- og grøntpumpede KAGE-KAGER, der kan gøre det



ud for desserter. Og sidst men ikke mindst de moderne ’OPEN-
SIDE’-LAGKAGER, som ikke skjules bag pynt og glasurer, men

viser de gode bunde og mousser, de er bygget af. BAG PÅ
NATUREN! Dette er en ebog med såkaldt fixed layout. Den er

velegnet til læsning på læseapparater som tablets og smartphones.
Den er uegnet til læsning på ældre eller mindre avancerede

læseapparater.
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