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I denne bog deler de to bloggere Julie og Stinna ud af deres bedste opskrifter. De håber på atgøre deres retter
til en del af læserens hverdagsmad.

Opskrifterne er så vidt muligt uden forarbejdede fødevarer og hvidt, raffineret sukker, dog er der plads til lidt
mørk chokolade i en dessert eller mel til bagværk - alt sammen fordi, at forfatterne ikke vil gå på kompromis

med den gode smag. Fornuft og god smag er i højsædt.

· Det er lette, tilgængelige, sunde og velsmagende retter, som man får lyst til at lave igen og igen -
selv i en travl hverdag.

· I bogen findes der opskrifter på morgenmad, brød, drikkevarer, frokostretter, aftensmad og søde
sager.

· Alle opskrifter er illustreret med flotte billeder.Forfatterne bag bogen er begge fra Aarhus. De har
hhv. 25.400 og 16.500 følgere på Instagram.

· Læs mere om Julie Bruun på bloggen www.juliebruun.com og Stinna Guldmann Marker på
www.stinna.dk.
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