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Köksalmanack 2019 boken PDF Årets Köksalmanack är här – boken som är lika mycket kalender som
kokbok, inspirationskälla, praktisk hjälpreda och god vän i köket. Oumbärlig för alla som vill äta gott och
varierat alla dagar i veckan.Här finns middagsförslag för årets alla dagar – lättlagad vardagsmat och härliga
festrätter för helg och högtid. Det finns gott om utrymme att anteckna vilka du har bjudit och vad ni har ätit,
dukning, favoritrecept, dagliga händelser, födelsedagar och viktiga inköp. Dessutom massor av läsvärda
artiklar om allt möjligt som rör mat och dryck runt om i Sverige, underhållande kåserier, månadsord med

kloka råd och kökstips, samt komplett namnsdagskalender och årsalmanack.I årets utgåva bjuder vi på matiga
vegorätter, hembakta kakor, paj till sommarens bufféer, härlig grillmat, saft och sylt, nya spännande recept på
vilt, julmat – och mycket mycket mer.Med Köksalmanackan samlar du allt som rör livet i köket – hemmets

hjärta – i en bok!
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