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Morgenmad Marie Melchior Hent PDF Er du kørt fast med den samme flade ostemad eller de tørre havregryn
morgen efter morgen? Fortvivl ikke, for med Marie Melchiors nye bog, Morgenmad, løber du ikke tør for

ideer, der matcher dit liv – uanset om det er en hektisk mandag morgen eller en stille søndag.

Morgenmad indeholder 69 nemme, lækre opskrifter, der guider dig til både lyn-morgenmaden på farten,
veggie-morgenmaden, morgenmaden til mange, hangover-morgenmad, morgencocktails og alle andre
tænkelige morgensituationer … hvor de fleste opskrifter kan bikses sammen på mellem 2-15 minutter.

Ud over inspiration til din morgenmad deler Marie Melchior ud af sine tips til det perfekte æg, den sprødeste
granola og hjemmebagte boller, der imponerer i duft og smag.

Om forfatter

Marie Melchior
Madskribent og -stylist, kogebogsforfatter og madblogger. Hendes store kærlighed til mad blev til hendes
arbejde, da hun startede Marie’s Køkken og arbejdede som kogekone. I de seneste 10 år har hun som
madskribent publiceret inspirerende hverdags- og festmad til danske og udenlandske magasiner.

Betina Hastoft
Betina er en af Danmarks dygtigste og mest anerkendte madfotografer. Hun har været selvstændig fotograf
siden 2006. Betina Hastoft er specialist i at få mad til at leve og se uimodståeligt ud på billeder. Hun er

leverandør af mad og livsstil billeder til en lang række magasiner i Danmark og udlandet.
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