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Leilas A Piece of Cake är en komplett, grundläggande och färgstark bakbok fylld av läckra recept på allt från
småkakor, mjuka kakor och tårtor till matbröd och knäckebröd. Nya spännande bakverk som chokolate
cupcakes, New York blueberry cheesecake och kola- och pekannötspaj varvas med klassiker som mormors
goda kardemummaskorpor och nio olika smaksättningar till en vanlig sockerkaka. Briocher, fougasse från
Provence, surdegsbaguette och nio sorters scones varvas med hurtbullar, danskt rågbröd, Leilas goda
lingonlimpa och turbosnabb filmjölkslimpa. Dessutom finns tips på hur man bakar utan ugn.
Boken passar för såväl vana hemmabagare som nybörjare. Liksom i Leilas tidigare böcker är recepten enkla
och pedagogiska att följa.
I första hjälpen i köket kan man läsa om varför degen inte beter sig som den borde. Svar finns på frågor som:
Varför är kakan platt som en pannkaka? Varför smular sig småkaksdegen? Varför är brödet fullt av stora
luftbubblor?
Det blir lite tid til kaker om dagen, så jeg kan jo heller legge ut en annen oppskrift jeg har liggende. Min
favorittblåbærpai, det enkle er ofte det beste Denne. Håper dere alle har en fantastisk påske! Årets påskekake
ville jeg lage i duse farger. Kaken er trekt i lilla marsipan farget med Wilton pastafarger. Piece of cake! Med

Møllerens kakemikser er det rett og slett "piece of cake” å bake. Vi har derfor utfordret vår hjemmebaker litt
ekstra… 29.
05.2012. Designkonkurranse: Permanent hverdagsscene og møbelserie til Torvet i Trondheim. Begrenset planog designkonkurranse Frist for søknad om. Nordstrand Conditori Lambertseter ligger ved siden av
grønnsakshandler, fiskebutikk og Kiwi. Her har vi plass til ca. 20 kafè-gjester og på sommeren har vi en. Gir
deg gratis blogg med subdomene. Bloggen er av type Wordpress inkludert over 200 design Hei! Denne
Sjokoladepavlovaen med røde og blå bær passer perfekt til 17. mai, men er også en super festkake til andre
selskapeligheter i løpet av våren og sommeren! PRINCE2® Foundation, nettkurs. Sertifiseringspakke som gir
god basis og forståelse for PRINCE2. Les mer! I dag er det selveste kakedagen! Hva med å feire den med en
smakfull og saftig banan- og sjokoladekake? Ja, forutsatt at du har tre godt modne bananer på lur, da.
Slottsfjell 2015 Med en av Norges mest spektakulære festivalarenaer ønsker vi deg hjertelig velkommen til
Slottsfjell 2015. Festivalen arrangeres midt i.

