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Fabelagtige fristelser Emma Martiny Hent PDF Forlaget skriver: Fabelagtige fristelser indeholder et væld af
inspiration til, hvordan du kan fremtrylle de lækreste søde retter fra det moderne dessertkøkken. Du finder de
smukkeste kager og tærter, der kan gøre enhver sammenkomst til en fest; du finder nye, kreative twists på
dessertklassikere som is, fromage og mousse; og du finder små, søde snacks, der er perfekte til at overraske

vennerne og familien på turen – eller bare gøre din lille pause i hverdagen til noget særligt.

Bogen viser dig, hvordan du kan forkæle sanserne og nyde det søde liv med god samvittighed ved at udskifte
tomme kalorier som det hvide sukker og mel med ingredienser, der både er sundere og har langt mere smag.
Samtidig indeholder bogen opskrifter til alle: Samtlige opskrifter er glutenfri, mange mælkefri, og nogle

veganske – og der er masser af tips til, hvordan du kan tilpasse opskrifterne, hvis du har bestemte
kostpræferencer eller vil imødekomme dine gæsters ønsker.

Emma Martiny er mad- og livsstilsblogger, iværksætter samt madskribent hos Femina. Fabelagtige fristelser
er Emma Martinys tredje kogebog og en hyldest til livets små, søde øjeblikke.
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Bogen viser dig, hvordan du kan forkæle sanserne og nyde det søde
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hvide sukker og mel med ingredienser, der både er sundere og har
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