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Flere fromme fristelser for store og små Annette Søby Hent PDF Så er vi på banen igen med flere lækre kager,
du kan nyde uden at føle, at du synder.

Vi byder endnu en gang på 60 "fromme fristelser", der alle har en fedtenergiprocent under 30%.
Som titlen antyder, har vi denne gang valgt at udvide repertoiret, så der er masser af spændende opskrifter for

børn og "barnlige sjæle".
Du vil kunne fryde og henrykke med M&M's småkager, Spiderman kage og prinsessens hindbærmuffins, for
blot at nævne nogle af de sjove og dekorative lækkerier, som børnene selv kan være med til at fremtrylle.

Alle opskrifter er flot illustrerede med fotos - for inspirationen og overblikkets skyld.

Alle opskrifter er udarbejdet efter samme principper som de to andre bøger: Fromme Fristelser, bind 1 og
Fantastiske Fromme Fristelser, bind 3.

Om forfatteren:
Annette Søby har udgivet flere kogebøger der henvender sig til de kropbevidste med en sød tand, den yngre
generation, som skal til at lære at lave mad selvstændigt og dem der gerne vil have sund mad til billige

penge.
Sidste nye skud på stammen er "Søby's kager på pinde", som Annette har lavet sammen med sine tre børn:

Oliver, Magnus og Ida-Marie.
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