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Kager i kopper Mima Sinclair Hent PDF Forlaget skriver: Kager i kopper - 40 lynhurtige kager fra
mikroovnen indeholder 40 opskrifter på lækre og velsmagende kager, der kan bages på 10 minutter i

mikroovnen. Enkle ingredienser uden spild og et minimum af opvask er bare et par af grundene til, at disse
kager er blevet det seneste kagehit blandt dedikerede kage-spisere. En elegant og nyskabende måde at servere

kage på, når sukkertrangen melder sig.

Bogens forfatter Mima Sinclair har samlet de bedste opskrifter på små kager i kopper i et festfyrværkeri af en
bog, der både indeholder klassiske og nye opskrifter - alle lige til at lave i mikroen. Efter en kort introduktion

guider forfatteren os igennem kager for enhver smag og til en enhver anledning - lige fra de originale
brownies og banankager til de kulørte og farvestrålende cocktailkager. Opskrifterne er inddelt i fire kapitler,
der omhandle klassiske kager, kager til særlige lejligheder, cocktailkager samt sødt og godt. Værsgo og spis! 

 

Forlaget skriver: Kager i kopper - 40 lynhurtige kager fra
mikroovnen indeholder 40 opskrifter på lækre og velsmagende kager,
der kan bages på 10 minutter i mikroovnen. Enkle ingredienser uden
spild og et minimum af opvask er bare et par af grundene til, at disse
kager er blevet det seneste kagehit blandt dedikerede kage-spisere.

En elegant og nyskabende måde at servere kage på, når
sukkertrangen melder sig.

Bogens forfatter Mima Sinclair har samlet de bedste opskrifter på
små kager i kopper i et festfyrværkeri af en bog, der både indeholder
klassiske og nye opskrifter - alle lige til at lave i mikroen. Efter en
kort introduktion guider forfatteren os igennem kager for enhver
smag og til en enhver anledning - lige fra de originale brownies og

banankager til de kulørte og farvestrålende cocktailkager.
Opskrifterne er inddelt i fire kapitler, der omhandle klassiske kager,
kager til særlige lejligheder, cocktailkager samt sødt og godt. Værsgo

og spis! 
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