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BESKRIVNING
Jag vet att julen kommer att bli god, det vet jag varje år. Ja, jag älskar julen i hela sitt väsen och oväsen.
Välkomna in i julen på mitt sätt!Monikas jul innehåller den glömda mumman, den rosa glöggen och
julsaften till barnen. Här trängs den oemotståndliga wienernougaten med skumtomtefudgen. Laxen får nya
smaker, köttbullarna blir extra saftiga och goda med hjälp av julens kryddor. Och skinkan griljeras precis
på det sätt som passar dig bäst. Redan i oktober börjar jag längta efter julens sköna dofter, jag drömmer
mig bort bland kanel och nejlika. Jag smider planer för julbordet och tror varje år att det ska bli
annorlunda med helt nya rätter. När det väl är dags har jag svårt att skiljas från mina traditioner. Men jag
har ändå hittat vägar till glädje och förnyelse genom att använda julens kryddor på fel ställe, variera antalet
sillar, piffa upp marinaden till spjällen och göra en annorlunda rätt av lutfisken. När det kommer till det
söta konfektbordet har jag inga begränsningar. Här kan jag leva ut mitt frosseri och ohämmat prova nya
sorters kolor, praliner och maränger. Mitt julbord är helt enkelt så rasande gott och så lättfixat att jag vill
dela med mig. Jag vågar lova att ni alla finner ert julbord här. Botanisera bland 150 recept, låt er frestas av
de vackra bildernaeller luta er bara tillbaka och ta del av de personliga julhälsningarna från några av mina
kära vänner.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Monikas jul : en riktigt... | Ahlberg, Monika | 250 SEK
Hoppas ni haft en skön och god jul! Här kommer en sen men hjärtlig julaftonshälsning från oss. Vårt
julbord var minst sagt annorlunda i år.
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Köp .. (332495093) TV-kockar och kända kockar, kokböcker - hem och hushåll
18:06. Skick: Begagnad Utropspris 75 kr Auktion • Tradera ...

Avslutad 16 dec

Monikas jul : en riktigt god jul med Monika Ahlberg av Monika Ahlberg ...
Det Monika gillar mest med julen är pysslet, gemenskapen och förväntningarna. - Mitt bästa jultips är att
inte stressa! Gör ätbara julklappar till den som ...
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