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Veganske fristelser er til dig, der elsker søde sager. Den er fyldt med kager og desserter til enhver anledning,
og fælles for dem alle er, at de er uden mælk og æg. Bogen indeholder 98 veganske opskrifter – alt fra
klassiske kager, lagkager, tærter, cheesecakes, is, sundere desserter til småkager og julebag. Du behøver ikke
at være mesterbager på forhånd for at lykkes med disse opskrifter, for bogen indeholder masser af gode råd og
nemme fremgangsmåder. Langt de fleste af ingredienserne kan købes i almindelige supermarkeder.
Denne bog er for dig, der har lyst til at bage, og uanset om du er veganer eller ej, kan du have glæde af
Veganske fristelser i dit køkken, når gæsterne eller lækkersulten melder sig. Veganske fristelser er skrevet af
Mia Sommer, der også er forfatter til bestselleren Vegansk velvære. Mia er desuden madblogger, uddannet
jurist og mor til tre. Veganske fristelser indbyder til kreativitet og sjov i køkkenet og viser, hvordan du kan
lave lækre kager og desserter i en plantebaseret udgave.
RETROGULD: Det er her du med garanti finder alt hvad dit retro-elskende hjerte måtte begære – både til
hjemmet og dit klædeskab. Fabelagtige fristelser indeholder et væld af inspiration til, hvordan du kan
fremtrylle de lækreste søde. Vi har et kæmpe udvalg i glutenfri madvarer, herunder glutenfri mel, snacks,
pasta og meget mere. God morgen :) Jeg får stadig meldinger fra folk som ønsker oppskriften på
bananpannekakene jeg pleier å lage i helgene, noe som har blitt en klassiker her på. Vi har et kæmpe udvalg i
glutenfri madvarer, herunder glutenfri mel, snacks, pasta og meget mere.

God morgen :) Jeg får stadig meldinger fra folk som ønsker oppskriften på bananpannekakene jeg pleier å
lage i helgene, noe som har blitt en klassiker her på. Dette er min version, og det er en af mine livretter, som
jeg er vendt tilbage til i årevis. Køb 'Fabelagtige fristelser' bog nu. God morgen :) Jeg får stadig meldinger fra
folk som ønsker oppskriften på bananpannekakene jeg pleier å lage i helgene, noe som har blitt en klassiker
her på. Hei:) Har vært veldig nysgjerrig på veganske matretter og etter at jeg fant ut at min søsters kjæreste
var veganer, så tenkte jeg at hvis de en dag skulle komme. Det er håndplukkede sager i. Det er håndplukkede
sager i. Eller vil du blot gerne slippe for gluten. Dhal er en indisk linseret, som kan laves på mange
forskellige måder. Det er håndplukkede sager i. RETROGULD: Det er her du med garanti finder alt hvad dit
retro-elskende hjerte måtte begære – både til hjemmet og dit klædeskab. Vi har et kæmpe udvalg i glutenfri
madvarer, herunder glutenfri mel, snacks, pasta og meget mere. Dette er min version, og det er en af mine
livretter, som jeg er vendt tilbage til i årevis. RETROGULD: Det er her du med garanti finder alt hvad dit
retro-elskende hjerte måtte begære – både til hjemmet og dit klædeskab. Glutenallergi. Lagkage er
indbegrebet af fødselsdag, og man kan lave de lækreste veganske lagkager, men man kan ikke købe veganske
lagkagebunde i butikkerne, da de indeholder. Hei:) Har vært veldig nysgjerrig på veganske matretter og etter
at jeg fant ut at min søsters kjæreste var veganer, så tenkte jeg at hvis de en dag skulle komme.

