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Majas Kager Maja Vase Hent PDF Sprøde og fløjlsbløde, salte og syrligsøde, delikate og dejligt inspirerende.
74 kager til dig, der elsker at bage. Majas kager er nyeste bog fra kageeksperten Maja Vase. Med små tvists
og fine detaljer fortolker hun her en lang række klassiske kager og giver dem nyt liv. Nogle vender hun helt

på hovedet, andre bliver blot finpudset lidt. Der er opskrifter til dig, der elsker enkle kager med få
ingredienser og helt uden dikkedarer. Kager, der er klar på en time og smager drøngodt. Der er også opskrifter
til dig, der vil udfordres. Kager, der kræver lidt tålmodighed, men får dine gæster til at måbe. Maja tager dig
ved hånden og støtter med mange uddybende tips, så du bliver ført sikkert i mål med den ene delikate kage
efter den anden. Samtidig viser hun, hvordan du alene med et par spiselige blomster eller lidt bærstøv kan få

en klassisk kage til at ligne en million.

 

Sprøde og fløjlsbløde, salte og syrligsøde, delikate og dejligt
inspirerende. 74 kager til dig, der elsker at bage. Majas kager er
nyeste bog fra kageeksperten Maja Vase. Med små tvists og fine

detaljer fortolker hun her en lang række klassiske kager og giver dem
nyt liv. Nogle vender hun helt på hovedet, andre bliver blot finpudset

lidt. Der er opskrifter til dig, der elsker enkle kager med få
ingredienser og helt uden dikkedarer. Kager, der er klar på en time
og smager drøngodt. Der er også opskrifter til dig, der vil udfordres.
Kager, der kræver lidt tålmodighed, men får dine gæster til at måbe.
Maja tager dig ved hånden og støtter med mange uddybende tips, så
du bliver ført sikkert i mål med den ene delikate kage efter den
anden. Samtidig viser hun, hvordan du alene med et par spiselige
blomster eller lidt bærstøv kan få en klassisk kage til at ligne en

million.
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