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Moderne madpakker Morten Sk\u00e6rved Hent PDF Du kender det godt. Morgenen i familiens skød er

stresset; I er kommet lidt for sent op og ungerne arter sig ikke helt som du kunne håbe. Det hele er hektisk og
så husker du det: Du skal også smøre ungernes madpakker! Hvad skal du smøre? De sædvanlige, kedelige
leverpostejmadder, den ildelugtende ostemad? Kan du lægge noget ved der trods alt gør madpakken lidt
lækker? Den sædvanlige chokoladebar? Og hvordan skal maden pakkes sammen? I et groft afrevet stykke
sølvpapir? Er der overhovedet tid til at gøre madpakkerne indbydende og interessante? Men bare rolig. Det
kan lade sig gøre. Morten Skærveds bog Madpakker kommer til hjælp og giver dig tips og inspiration til
hvordan du nemt og effektivt kan lave den gode madpakke, som ungerne vil elske at tage frem i det store

frikvarter – i stedet for at besøge bageren henne om hjørnet. Morten Skærved er ernærings- og
husholdningsøkonom fra Suhrs Seminarium og samarbejder i dag med en lang række producenter og

forhandlere, ved siden af sin karriere som tv-kok. Sideløbende har han skrevet flere kogebøger, blandt andet
hittet Sønderjysk kaffebord. Madpakker er hans 7. udgivelse på Rosenkilde & Bahnhof. Tidligere er

udkommet Forretter & Frokoster, Kager & Desserter, Tilbehør og Sønderjysk kaffebord, Salater og Så er der
mad!

 

Du kender det godt. Morgenen i familiens skød er stresset; I er
kommet lidt for sent op og ungerne arter sig ikke helt som du kunne
håbe. Det hele er hektisk og så husker du det: Du skal også smøre
ungernes madpakker! Hvad skal du smøre? De sædvanlige, kedelige
leverpostejmadder, den ildelugtende ostemad? Kan du lægge noget
ved der trods alt gør madpakken lidt lækker? Den sædvanlige

chokoladebar? Og hvordan skal maden pakkes sammen? I et groft
afrevet stykke sølvpapir? Er der overhovedet tid til at gøre

madpakkerne indbydende og interessante? Men bare rolig. Det kan
lade sig gøre. Morten Skærveds bog Madpakker kommer til hjælp og
giver dig tips og inspiration til hvordan du nemt og effektivt kan lave
den gode madpakke, som ungerne vil elske at tage frem i det store
frikvarter – i stedet for at besøge bageren henne om hjørnet. Morten

Skærved er ernærings- og husholdningsøkonom fra Suhrs
Seminarium og samarbejder i dag med en lang række producenter og
forhandlere, ved siden af sin karriere som tv-kok. Sideløbende har

han skrevet flere kogebøger, blandt andet hittet Sønderjysk
kaffebord. Madpakker er hans 7. udgivelse på Rosenkilde &



Bahnhof. Tidligere er udkommet Forretter & Frokoster, Kager &
Desserter, Tilbehør og Sønderjysk kaffebord, Salater og Så er der

mad!
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