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dig et magisk vaffelunivers fyldt med de lækreste og mest kreative vaffelkreationer. For hvis du troede, at
vafler kun var en skøn dessert, så kan du godt tro om igen: Vafler er så meget mere end det! Forfatteren
garanterer, at opskrifterne i bogen her får dit mundvand til at løbe og fremkalder en akut trang til at hive
vaffeljernet ned fra hylden. Hurtigt er du i gang med lave alle mulige sjove, klassiske, innovative og/eller
mættende fortolkninger af den ternede hyggesnack, som vi alle elsker. Madvaflerne i denne bog er også
sunde. De er proppet med grøntsager, indeholder ikke sukker og kun lidt mel. De er dermed et sundt

alternativtil brød – både til hverdag og fest.Vidunderlige vafler giver dig 75 opskrifter på vafler til morgen,
middag, aften og dessert – og samtidig inspiration til en grønnere og sundere kost. Camilla Stemann Jensen –

blogger på copenhagenbyme.com, vaffelelsker og digital konsulent og oplægsholder.

 

VAFFELREVOLUTIONEN Vidunderlige vafler giver dig et magisk
vaffelunivers fyldt med de lækreste og mest kreative

vaffelkreationer. For hvis du troede, at vafler kun var en skøn
dessert, så kan du godt tro om igen: Vafler er så meget mere end det!
Forfatteren garanterer, at opskrifterne i bogen her får dit mundvand
til at løbe og fremkalder en akut trang til at hive vaffeljernet ned fra
hylden. Hurtigt er du i gang med lave alle mulige sjove, klassiske,

innovative og/eller mættende fortolkninger af den ternede
hyggesnack, som vi alle elsker. Madvaflerne i denne bog er også

sunde. De er proppet med grøntsager, indeholder ikke sukker og kun
lidt mel. De er dermed et sundt alternativtil brød – både til hverdag
og fest.Vidunderlige vafler giver dig 75 opskrifter på vafler til
morgen, middag, aften og dessert – og samtidig inspiration til en
grønnere og sundere kost. Camilla Stemann Jensen – blogger på
copenhagenbyme.com, vaffelelsker og digital konsulent og



oplægsholder.
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