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BESKRIVNING

"Bokens vackra färgfotografier, enkla recept och inspirerande tilltal gör mig riktigt glad."
BibliotekstjänstTjejmiddag är ett underbart fenomen. Det är en stunds gemenskap där man bara är sig
själv, inte fru, inte jobbarkompis, inte mamma. En riktig egotripp. Tjejer i alla åldrar har dem, och de kan
se ut precis hur som helst. Med temautan tema. Pretentiössuperenkel. Brunch, picknick, trerätters. Det
viktiga är att man samlas, pratar, äter gott och kanske pysslar lite om man vill.För att inspirera till ännu
fler roliga tjejmiddagar har barndomsvännerna och kokboksförfattarna Åsa Swanberg och Malou Holm
satt ihop ett antal middagar med tema som Bråttom, Asieninspirerat, Afternoon tea, Pank och
Schlagerfestival. Boken innehåller närmare hundra recept på drinkar, smårätter, förrätter, varmrätter och
desserter, tips på hantverk och pyssel samt en mängd vackra foton. Blanda som du vill, fantasin har som
bekant inga gränser. Eller följ menyerna slaviskt om det passar dig bättre. Framför allt hoppas vi att du får
massor av roliga tjejmiddagar tillsammans med dina tjejkompisar!Det har blivit en underbart vacker bok
av gänget bakom Smaker från Saltå kvarn. Sprakande fotografier i färg.Åsa Swanberg, författare och
copywriter, och Malou Holm, grafisk formgivare, har tidigare gjort den prisbelönta boken Smaker från
Saltå Kvarn samt böckerna Fika Kika NjutStockholms bästa utflykter, Fika Kika Njutrunt Djurgården och
Brunnsviken samt Ebbas bageri.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tjejmiddag med tilltugg och soppa - Tasteline.com

Hej hej Tisdag = tjejmiddag med grannfruarna. Häromveckan var det min tur och jag bjöd då på räkfrossa!
Med hemlagad majonnäs, saffransaioli, romsås, bröd och ...

Läsarfråga: Tips på bra buffé till tjejmiddag? | Lesscarbs.se

Förslag till tjejmiddag! - Ska ha tjejmiddag. Vi är 6 stycken tjejer. Det ska vara förrätt, huvudrätt och
efterrätt. Välkoms...

Halv åtta hos mig och tjejmiddag - Johanna Toftby

Här kommer en underbar fråga från en av mina läsare. Hon tänkte ha tjejmiddag och "bjuda på det jag äter"
här kommer mina tips till kvällen
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TJEJMIDDAG
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