
Skønne kager og søde sager
Hent bøger PDF

Simone Thorup Eriksen

Skønne kager og søde sager Simone Thorup Eriksen Hent PDF Forlaget skriver: Det er KAGETID igen.
Vinder af Den store bagedyst Liv Martine og kreapigen Simone Thorup har skabt endnu en farvelade af en
kogebog — denne gang til de bagebegejstrede voksne, som vil glæde familien med masser af hyggelig

kagetid.

Opskrifterne er alle sukkerreducerede. Her er kageklassikere med et moderne tvist, kager, som du aldrig har
set før, og rigeligt sjove ideer, som er nemme at gå til. Fælles for kagerne er, at de er pyntet med DIY-tips fra

Simones rutinerede hånd — og så er bogen et must for for dig, som finder sjove ideer på Instagram og
Pinterest, og som elsker at være kreativ i køkkenet. KAGETID 2 er rigt illustreret med smukke billeder og
Simone Thorups fine streg. Bogen udkommer i samarbejde med ChriChri Journal. Liv Martine Hansen

(@livmartine) er kagebager, uddannet pædagog og nordjyde. Liv Martine vandt som den yngste nogensinde
Den store bagedyst i 2015. Simone Thorup Eriksen (@simonethoruperiksen) lever af at illustrere, blandt
andet malebøger, personliggjorte dåbstegninger og meget mere. Simone er 29 år og bor i Kolding sammen

med sin familie.
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