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Julgodis : för små och stora sockerbagare Johanna Westman boken PDF Att laga mat är roligt men det är ju
nödvändigt. Att göra godis och konfekt är helt överflödigt, onyttigt, onödigt och fullkomligt underbart! Just
därför måste man göra massor, tycker Johanna Westman. Prova annorlunda knäck med apelsin eller choklad,

barnsligt god kola som smakar citron, saffran eller lakrits. Smaka på trillingnöt, wienernougat och
mozartkulor. Och för den som tänker i GI-banor finns också flera lockande godisbitar, som chokladdoppad
physalis eller frukt- och nötbollar. Med hjälp av alla dessa härliga julgodisrecept kan såväl stora som små
sockerbagare ge julens gottebord "extra allt"! Hemgjort godis ligger i tiden. Hellre goda onyttigheter gjorda
med kärlek än med konstgjorda tillsatser!Johanna Westmans Julgodis är en nya utgåva av samma bok från
2008. Fast med 103 nya recept på bland annat kardemummakringlor, julmacarons med lingonkräm och

parmesan- och hasselnötskakor!
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