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Mad til 2 dage Mette M\u00f8lbak Hent PDF Så nemt, billigt og lækkert kan det gøres! Føler du, at du

begynder forfra hver aften, der skal laves mad? At du mangler inspiration til hverdagsmaden? At du smider
for meget mad ud, men samtidig bruger for meget tid i køkkenet? Så er Mad til 2 dage kogebogen til dig. I
bogen viser ALT for damernes madredaktør Mette Mølbak, hvordan du nemt kan lave mad til to dage ad
gangen, uden at du af den grund spiser det samme to dage i træk, og - ikke mindst - uden at der går kedelig
restemad i den. Bogens opskrifter byder på både kylling, kød, fisk og grønt, men fælles for dem er, at de er

udviklet, så du på kort tid kan forvandle bestanddelene fra gårdsdagens aftensmad til et nyt lækkert
hjemmelavet måltid. Det kunne være braiseret lammeskank, som med få kneb kan forvandles til hjemmelavet
sharwarma, eller citron-kylling med rodfrugter, som trylles om til kyllingesalat med rød grape, valnødder og
avocado. Om forfatteren: Mette Mølbak er journalist og forfatter. Hun er ansat som madredaktør på ALT for
damerne og har hele sit voksenliv haft en stor passion for både at lave, spise og skrive om mad. "Mad til 2

dage" er hendes første kogebog.
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