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BESKRIVNING

»Årets bästa! Ibland står det still i hjärnan när man ska bjuda på fest. Man kanske har något favoritrecept,
eller hittat ett enstaka någonstand - men hela middagen vill inte infinna sig. Här har du lösningen! En
perfekt, utsökt och vacker bok där alla recept man inte visste att man ville ha finns [...] Festböckernas
drottning!«ELLE mat & vinMalin Landqvist har tillsammans med fotografen Lina Eriksson skapat en bok
om det som gör att vi känner oss extra välkomna på festen och hur vi får maten att smaka som allra godast.
Det här är boken som ger inspiration för både det stora buffébordet och mindre tillställningar, mingel och
familjefester. En kokbok full med enkla recept på allt från drinkar, småplock och läckra rätter till buffén
och oemotståndliga desserter. Det lilla extra kan handla om att tillsätta en blommig isbit i bålen, kanske
tillföra en modern smaksättare till en delikat snitt eller att göra en nytolkning av klassiker som
potatissallad och paj. Vi får också tips på kreativa lösningar till dukning och hur man lägger upp maten
snyggt och välkomnande. Varför inte fixa en snabb och festlig dessert helt enkelt genom att toppa färska
bär med lite mousserande vin - allt för att skapa det där lilla extra!Malin Landqvist har i många år arbetat
med att förnya det klassiska svenska köket, bland annat i succéserien En god jul, En god sommar och En
god höst, och senast i den prisbelönta Svenska kakor och desserter. Lina Eriksson är en av våra mest
väletablerade matfotografer, med ett flertal böcker som exempelvis Paolo Robertos Mina fastrars mat och
många matreportage i våra främsta mattidningar i bagaget.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Det lilla extra.. - Veiken's Blog

Här har vi "det lilla extra" när det gäller prydnadssaker. Porslinsfigurer, statyetter, buddha-figurer och
mycket annat du inte visste att du behövde.

Det lilla extra Blommenhof Hotell Nyköping

Du vet säkert att vi säljer massor av produkter för kroppen och hälsan. Men det finns också produkter som
får dig att må bra på ett annat sätt: dofter ...

Semesterhus med det lilla extra | dansommer

Kontaktinformation, kartor och vägbeskrivningar, kontaktformulär, öppettider, tjänster, betyg, foton,
videor och meddelanden från Det Lilla Extra, Restaurang ...
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https://www.bo-fi.club/?p=DET%20LILLA%20EXTRA&ln=se
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