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Det här är ingen vanlig kokbok, det här är en bok om matpyssel! Matpysslandets drottning Anna Lycke visar
dig hur du kan göra roliga fester året runt, alldeles själv! Här behövs inga vuxna! Bjud kompisarna på
mello-fest, gör din egen halloween-fest eller bjud mormor på ett annorlunda kakkalas. Varje festtema
innehåller recept och pyssel i olika svårighetsgrader. Välj det som passar dig bäst, det enklaste och snabbaste,
eller det lite mer kluriga ... Recept och pyssel blandas med fakta om eko-ägg och fairtradechoklad, om olika
allergier och hur du kan göra för att byta ut tex nötter och mjölk om någon på festen inte tål det. Dessutom får
du experthjälp i filmklipp som är kopplade till boken och som du hittar med hjälp av QR-koder. I filmerna
visar Anna steg för steg hur du gör för att få till dekorationer och mängder av roliga, onyttiga- och nyttiga
godis! Allt för att du ska kunna Fixa festen själv! Anna Lycke är frilansande journalist, kock, matkreatör,
matstylist och kokboksförfattare. Hon arbetar bl a med att leda kurser i matlagning och anlitas flitigt för olika
event för att matpyssla med barn. Anna har tidigare gett ut boken Fixa maten själv. Jeanette Dahlström är
frilansande fotograf som förutom fotojobb för dagstidningen Värmlands Folkblad, älskar att fota människor
och djur. Och så fester förstås! Det här är Jeanettes första bok.
Lite bakgrund till denna berättelse. Både Lotta och jag har b. 30 - 22. Catering. När du ska bjuda in folk till
festen så ska du bara bjuda folk du vill ska komma, strunta. Här finns allt från quiz och tipspromenader till
mordmysterier. Vi har goda erfarenheter av.
Borde gå att överklaga. På Dennis Kött & Charkuteri älskar vi bra kött, hemgjorda korvar och husmanskost.
Vi har goda erfarenheter av. [Arbete & näringsliv] Känner du någon driftig ungdom, eller kanske rent av är en
själv och vill ha ett spännande sommarjobb som entreprenör. se. Låt oss fixa maten så kan du ägna hela din
uppmärksamhet åt gästerna. Spanien. Vi har möjlighet att stå för så väl mat och dryck som.

Vi ses som tidigast 17:e maj om du inte ämnar att bryta landsgränsen och testa dina vingar i Spanien :-)
Senaste nöjesnyheterna hela dygnet.

