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God mad - let at sylte Kirsten Høgh Fogt Hent PDF Gem smagen af sommer på glas og i flasker og få meget
mere velsmag i din mad året rundt. Når du sylter selv, ved du, hvad du spiser. Du undgår tilsætningsstoffer og

kender indholdet af sukker, samtidig med at tilfører din mad helt nye smagsdimensioner.
Kog de skønneste marmelader med masser af smag, og lav saft sprængfyldt med vitaminer. Opgradér din

hotdog med egen ketchup, sennep, nyristede løg og hjemmesyltede agurker.
Giv din hverdagsmad meget mere smag med forskellige kryddersalte, -eddiker og -olier og gør din festmad til

noget helt særligt med udsøgte lækkerier.

I samme serie findes desuden:
GOD MAD let at lave
GOD FISK let at lave
SUND MAD let at lave

Udgivet i samarbejde med
Danmarks Lærerforening
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Gem smagen af sommer på glas og i flasker og få meget mere
velsmag i din mad året rundt. Når du sylter selv, ved du, hvad du
spiser. Du undgår tilsætningsstoffer og kender indholdet af sukker,

samtidig med at tilfører din mad helt nye smagsdimensioner.
Kog de skønneste marmelader med masser af smag, og lav saft

sprængfyldt med vitaminer. Opgradér din hotdog med egen ketchup,
sennep, nyristede løg og hjemmesyltede agurker.

Giv din hverdagsmad meget mere smag med forskellige
kryddersalte, -eddiker og -olier og gør din festmad til noget helt

særligt med udsøgte lækkerier.
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