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Webers grillbibel Jamie Purviance Hent PDF Alt hvad du skal vide om at grille! Den fyldestgørende

grillkogebog inspirerer dig og giver dig opskrifter på alt hvad du kan finde på at grille samt masser af viden
om grillteknik og brugbar grill-know-how. Webers Grillbibel har ligget på bestsellerlisterne i alle de lande,

den er udkommet! Bogen er overskueligt inddelt i kategorier, så du nemt kan finde viden om grillteknik og et
kæmpe udvalg af opskrifter på oksekød, lam, svin, fjerkræ, fisk og skaldyr, grøntsager og desserter. En delikat
og lettilgængelig grillkogebog for alle, der har lyst at give sig i kast med at lave mad udendørs og måske
udvide grillrepertoiret til også at indeholde f.eks. grøntsager og frugt. Alle opskrifter fra Weber er som

minimum testet tre gange. Der er billeder til alle retter og masser af intruktive trin for trin-fotos, der hjælper
læseren sikkert igennem håndteringen af de forskellige råvarer. Opskrifterne er endnu en gang skrevet og

udarbejdet af den professionelle Weber-kok Jamie Purviance. 160 opskrifter som du kan lave på både kul- og
gasgrill. Flere end 1000 trin-for-trin billeder der gør processerne overskuelige. Masser af grill-know-how der

gør dig sikker i din sag - hver gang! Denne e-bog er udgivet i fixed layout. Læs mere på
www.lrdigital.dk/guide/
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