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Der findes næppe et menneske i verden, der ikke elsker is. Men is er naturligvis ikke bare is. Den
hjemmelavede er ganske særlig – især når den er lavet med friske, lækre råvarer, spændende smagselementer
og ikke mindst en god portion kærlighed. Bogen er spækket med et væld af opskrifter skabt med stor
kreativitet og passion. Bogens forfattere har – naturligvis – lært at lave is i Italien og megen inspiration hentes
på rejser ude i den store verden, men når der skal eksperimenteres med nye spændende smage og
sammensætninger, sker det med udgangspunkt i haven derhjemme, i naturen og hos de lokale handlende. De
mange inspirerende is-opskrifter tager udgangspunkt i sæsonens bedste råvarer, og til hver årstid er der
serveringsforslag til nytænkende cocktails og longdrinks baseret på is. Og så er is ikke bare chokolade, vanilje
og jordbær – der bringes også anderledes opskrifter på sorbet med fx grannåle, røget laks eller øl og flødeis
med danablu eller rosenblomster. Bogen gennemgår teknikkerne bag produktionen af den gode is og bringer
masser af gode tips og tricks til, hvordan man får de bedste resultater, hvor man finder den bedste vanilje og
kanel, hvordan man brænder nougat, laver krystalliseret chokolade, giver jordbærisen et ekstra pift og meget,
meget mere. Det er let at lave is. Med bogen i hånden kan hele familien samles om ismaskinen og lave is
hjemme i køkkenet. Med simple anvisninger og en smule forberedelse kan isen blive klar på næsten ingen tid.
Bogen indeholder flere end 50 isopskrifter, 12 drinks og henved 20 opskrifter på lækkert tilbehør til isen – fx
kager, drys og saucer. Om forfatterne Vibeke Bengtson og Jonas Bohn, der har en baggrund som hhv. grafiker
og it-iværksætter, udskiftede i 2008 et hektisk liv i København med en tilværelse langt fra stress og jag på
solskinsøen Bornholm. Fra påske til efterårsferien serverer de lækker, frisk-lavet is for øens mange turister og
den faste skare af fans og ‘isomaner’, der trofast lægger vejen forbi Bornholms Ismejeri i det gamle

bindingsværkshus i Svaneke for at smage sæsonens nyheder og de gamle klassikere.
Hvad siger du til en lang, lun ferie, væk fra de mørke danske vintermåneder. Prøv våre egne oppskrifter
merket “Fredag i Form” – enkelt. Hva er din fjelldrøm. pinsedag). Naturen omkring stedet er et kapitel for
sig, mod nord og øst, har man en smuk udsigt over. Vår beste båtforsikring dekker motorskader og kan gi helt
ny båt ved totalskade. Efterårsferien uge 42: Tirsdag-søndag kl. Skal du ned til skøn varme og lækker varmt
vand, få besked her. Malta har et subtropisk klima. Mandag lukket hele året (dog åbent 2. Vi arbejder med at
kvalificere elevers læsefærdigheder. Våre badevakter har minimum to grunnleggende HLR og
førstehjelpskurs i året, og området er videoovervåket. Vejr og klima i Prag. Så vil du gøre noget godt for dig
selv, så anskaf dig et vildmarksbad. Selv i sensommeren har.
Foråret starter allerede i begyndelsen af april på Kreta, og vejret er perfekt hele sommeren.
Så vil du gøre noget godt for dig selv, så anskaf dig et vildmarksbad. På Hovden Badeland tar vi sikkerhet
på alvor. Efterårsferien uge 42: Tirsdag-søndag kl. Forsendelse udgør 2 kr. Den norske regjeringen bør stille
seg bak Finlands forslag om kun å ha én tid hele året. Se hvordan vejret i Alanya er igennem hele året og
sæsonen. Oppskrifter og inspirasjon til både enkel hverdagsmat og til festmåltidet.

