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Ny grøn bagebog fra Aarstiderne byder på et helt nyt univers af naturlige kager, som alle kan bage. Vi er i
clean cakes-genren, hvor naturlighed og grønne sager, frugter og bær, nødder, mel, smør og sukker er

omdrejningspunktet. Og hvor fondant, farvestoffer og kunstigheder er bandlyst! Clean cakes ikke bare smager
bedre; de er også til at lave uden 117 ingredienser fra en specialbutik, hvilket er en stor fordel, når du får lyst
til at bage en kage onsdag aften efter lukketid. Når du bager kager af de gode ting, du har i køleskabet og på
køkkenhylderne, er det ikke kun nemmere, sundere og sjovere, men faktisk også mere økonomisk. Og så kan

både børn og voksne være med. 

Bogens ca. 50 kageopskrifter er fordelt på 5 kapitler. De evigtgode skærekager og loafs, som både børn og
voksne sætter pris på. De fine tærter, der kan gøre det ud for desserter. Cookies, så kagedåsen altid er fyldt op
til den lille lækkersult. Små kager, som brownies og muffins, der er hurtigt bagt og hurtigt spist. Og sidst men

ikke mindst de moderne ’open side’-lagkager, som ikke skjules bag pynt og glasurer, men viser de gode
bunde og mousser, de er bygget af.

Clean cakes er ikke helsekager, det er bare kager bagt af gode, rene råvarer – så som sukker.

 

Forlaget skriver:

Ny grøn bagebog fra Aarstiderne byder på et helt nyt univers af
naturlige kager, som alle kan bage. Vi er i clean cakes-genren, hvor
naturlighed og grønne sager, frugter og bær, nødder, mel, smør og
sukker er omdrejningspunktet. Og hvor fondant, farvestoffer og

kunstigheder er bandlyst! Clean cakes ikke bare smager bedre; de er
også til at lave uden 117 ingredienser fra en specialbutik, hvilket er
en stor fordel, når du får lyst til at bage en kage onsdag aften efter
lukketid. Når du bager kager af de gode ting, du har i køleskabet og
på køkkenhylderne, er det ikke kun nemmere, sundere og sjovere,
men faktisk også mere økonomisk. Og så kan både børn og voksne

være med. 

Bogens ca. 50 kageopskrifter er fordelt på 5 kapitler. De evigtgode
skærekager og loafs, som både børn og voksne sætter pris på. De fine
tærter, der kan gøre det ud for desserter. Cookies, så kagedåsen altid
er fyldt op til den lille lækkersult. Små kager, som brownies og
muffins, der er hurtigt bagt og hurtigt spist. Og sidst men ikke

mindst de moderne ’open side’-lagkager, som ikke skjules bag pynt
og glasurer, men viser de gode bunde og mousser, de er bygget af.

Clean cakes er ikke helsekager, det er bare kager bagt af gode, rene
råvarer – så som sukker.
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