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Her er en bog med alle opskrifterne fra det danske køkken i sin mest rene og traditionelle udgave. Lige til at gå
til! Med Stegt flæsk med persillesovs kan enhver gå bedstemor i bedene - med sikker succes. Vi spiser gerne
mad fra alle verdensdele, og interessen for at lave eksotisk mad boomer. De fleste børn er fortrolige med pizza
og pasta, chili con carne og curryretter fra Indien. Men hvad med det gamle danske køkken? Skal de ikke
kende dem? De elskede retter, som dufter skønt af barndom og familiehøjtider, solfyldte somre og snedækkede
vintre.
Trine Gregorius har i sin charmerende og gennemillustrerede bog samlet en række af de mest traditionsrige og
elskede retter - lige fra frikadeller og flæskesteg (med sprød svær) til citronfromage og stikkelsbærgrød. Der er
forretter, hovedretter og desserter - og dertil opskrifter på tilbehøret, der sætter prikken over i'et.
Wind Diesel Tilmeldt: 23. Oversigt over steder på Sjælland og Øerne, hvor der serveres stegt flæsk med
persillesovs. En skøn menu - ægte mormormad Kohalen anbefaler Luksus stjerneskud. Spis alt hvad du kan
for kun. Dagens ret. Serveres med brød og smør Lørdag d. Byens Bedste Smørrebrød ÅBEN HELE ÅRET
kom og besøg os i vores nye gadesalg i Rørholmsgade,med udendørs servering. Opskrift på stegt flæsk med
persillesovs og nye kartofler på en god halv time Stort og lækkert billede God, gammeldags mad, der. Stegt
flæsk med persillesovs - Opskrift på lækkert og sprødt stegt flæsk lavet i ovnen og med en persillesovs uden

hvedemel - ren LCHF-lykke. Vores meget populære søndags buffet.
Hovedret: Gammeldags kalvesteg stegt som vildt serveret med ristet. Siden dedikeret til Stegt Flæsk Med
Persillesovs. Siden dedikeret til Stegt Flæsk Med Persillesovs. Restaurant Cro’ns menuer tager udgangspunkt
i det traditionelle klassiske danske køkken og favner bredt fra ”Stegt flæsk med persillesovs” over ”Dansk bøf.
maj 2018 Fredagsmenu 189,- (kun hovedret 114.
Serverer en ny favorit på bloggen: En nem og lækker helstegt nakkesteg stegt som vildt, med bacon, tyttebær
og flødesauce. Stegt flæsk med persillesovs. maj 2018 Fredagsmenu 189,- (kun hovedret 114. Opskrift på
stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler på en god halv time Stort og lækkert billede God, gammeldags
mad, der.

