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Afternoon Tea och det bästa från Storbritannien
Den superbrittiska traditionen Afternoon tea är något vi aldrig tröttnar på! Scones, clotted cream, marmelader,
mjuka kakor Allt uppdukat med elegans och charm, på brittiskt vis.
I den här boken hittar du dessutom de bästa recepten på typiskt engelsk pubmat, med tillhörande dryckestips.
Recept och matbilder blandas med härliga miljöbilder från Storbritannien. Dessutom små texter och citat från
olika författare, allt för att skapa den rätta känslan.
Vi svenskar verkar aldrig kunna få nog av allt som är brittiskt, och de billiga Londonresorna slutar ofta med
stort hål i plånboken. Nu kan vi stanna på hemmaplan, göra en kopp te, krypa upp i soffhörnet och drömma
oss bort till en värld fylld av clotted cream och steak and kidney pie.
Enjoy your tea, dear!
Tidigare har Anette Rosvall kommit ut med Det bästa från Magnolia Bakery på Printz Publishing samt en hel
kokboksserie tillsammans med Emma Hamberg på annat förlag.
Maten som serveres til afternoon tea kommer gjerne på et sølvfat med tre etasjer. Tradisjonen var å legge
lekre, små sandwicher på det nederste fatet. Afternoon Tea. Når man besøker London bare må man prøve en
tradisjonell Afternoon Tea. Her kan du bestille billetter til Afternoon Tea i London på flotte Rubens.

Koble av fra shopping og severdigheter og skjem deg bort med Afternoon Tea i London. På Ticket Service
bestiller du enkelt dine billetter før du reiser. Nyt Palmen med sitt norske kjøkken! Ikke gå glipp av Afternoon
Tea på Grand Hotel. Et must i Oslo. Detaljer her! Tid for Afternoon Tea i London.
England er uten tvil den store te-nasjonen. Fenomenet steg drastisk tidlig på 1900-tallet, omtrent på den tiden
da Anna, den 7. Smørbrød, scones, kaker og ikke minst te: Vil du nyte en såkalt «Afternoon Tea» når du
besøker Storbritannia, fins det enkle måter å få ned.
ALLER BEST: Tesalongen til The Athenaeum Hotel, The Garden Room, gikk helt til topps i kåringen av
Londons beste afternoon tea.
Foto: THE TEA GUILD Afternoon Tea. Velkommen til Afternoon Tea i Dagligstuen og Theatercaféen hver
fredag, lørdag og søndag fra kl.
15.00 - 18.00 (kun i Theatercaféen på søndager). H.M. Kongens innledning ved arrangementet "Afternoon
Tea" for eldre ildsjeler på Det kongelige slott, 10. oktober 2013 og 28. oktober 2014. Goood søndag! På fredag
var Stine og jeg på afternoon tea på The Millenium Hotel i Mayfair, og det må jeg bare fortelle dere litt om.
Afternoon tea er veldig.

