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At lave traditionel julemad og julekager uden gluten og mælk er ikke altid lige nemt. Vi ønsker selvfølgelig
ikke at undvære disse glæder, og derfor har vi i flere år arbejdet på at konvertere originale juleopskrifter til
gluten- og mælkefri opskrifter. Vi har bagt, kokkereret og smagt, og vores arbejde er nu udmundet i denne
julebog. I bogen finder du klassikere til julefrokosten, småkager, konfekt, julekager og gløgg. Alle opskrifter
er naturligt glutenfri og uden mælkeprodukter, og smagen er mindst lige så god og julet, som de originale.
Vi håber bogen vil skabe glæde og ønsker alle en glædelig glutenfri jul.
Velbekommen!
Det holder med litt vaniljekrem og blåbær. Efter en mindre udflugt med kollegaerne - igen - hvor vi liiiiige
måtte forbi Lagkagehuset for at udse sortimentet (og kaste konstruktiv kritik, eller. Knus kjeksen i en morter
eller knus kjeksen ved å ha den i en plastikpose og kjevle over. Instruktioner. Steg 1 Smør ett tynt , jevnt lag
med smørkrem eller icing på kaken. Vi har et kæmpe udvalg i glutenfri madvarer, herunder glutenfri mel,
snacks, pasta og meget mere.
100 g smör; 200 g vetemjöl; 2-3 msk mjölk Til en start er de karmeliseret nødder der skal laves. Läs
receptet. I går var det dags för ännu en vinproving tillsammans med Vinguiden. marts 2015 | Kage, konfekt

og slik GLAD LUCIA på er. Forestil dig en peberkagebund toppet med cheesecake med vaniljesmag –
sammen med sødsyrlig tyttebærpuré. ex. Steg 2 Før du begynner å kjevle, kna marsipanen litt, eller noen
sekunder i mikro. En klassisk sockerkaka, saftig och hållbar. I går var det dags för ännu en vinproving
tillsammans med Vinguiden. Forestil dig en peberkagebund toppet med cheesecake med vaniljesmag –
sammen med sødsyrlig tyttebærpuré. Den 25 mars är det Maria Bebådelsedagen och också våffeldagen. Steg
2 Før du begynner å kjevle, kna marsipanen litt, eller noen sekunder i mikro. mai.

