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Tænd på tærter Rikke Holm Hent PDF Tærter er in, og her er en bog, der gør det til en leg at frembringe en
duftende, dejlig tærte - uanset om den skal lande på frokost-, middags- eller kaffebordet. Tærter kan være

salte eller søde, og bogen giver en mængde mundvandsdrivende opskrifter indenfor begge kategorier. Der er
kendte og ukendte tærter, obligatoriske tærter og ekstraordinære tærter, der er madtærter og desserttærter, der

er tærter med kød og tærter uden, der er tærter med låg og tærter uden. En tærte kan bruges i en masse
sammenhænge. Som tilbehøret til en god steg, som et fint supplement på et buffetbord, med en god salat kan
den gøre det ud for et måltid, eller tages med til venindefrokost og på skovture. At lave en delikat tærtedej er
ingen sag efter denne bogs instrukser, aldrig mere tunge, klæge bunde. Tærtedej og færdige tærter kan sagtens
tåle en tur i fryseren, så man kan uden videre disponere i store portioner. Der forslag til spændende garniture,

der kan ledsage og komplettere tærterne.
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