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Nedräkningen inför jul har börjat och det är dags att sätta igång med julstöket, en massa härligt bak och
pyssel. Det är en tid för gemenskap och också för att umgås över generationsgränserna.

I God jul - Kakor, knäck och karameller presenteras 25 recept på ljuvliga - och juliga - godsaker, såsom de
självklara lussekatterna och pepparkakorna, men också pepparkakspannacotta, polkamaränger, juldadlar och
mycket mer. Dessutom finns beskrivningar på roligt pyssel med förslag på både gå-bort-present och pynt.

"Underbara Clara" Lidström och Annakarin Nyberg är tillbaka med en ny bok efter succéserien Steg-för-steg,
som uppmuntrar barn att baka, fixa och odla utan vuxnas inblandning. Nu ligger istället fokus på att göra
tillsammans - och att låta julen och alla dess förberedelser bli en lustfylld tid med mindre stress och mer

gemenskap!

 

December ... Nedräkningen inför jul har börjat och det är dags att
sätta igång med julstöket, en massa härligt bak och pyssel. Det är en

tid för gemenskap och också för att umgås över
generationsgränserna.

I God jul - Kakor, knäck och karameller presenteras 25 recept på
ljuvliga - och juliga - godsaker, såsom de självklara lussekatterna och
pepparkakorna, men också pepparkakspannacotta, polkamaränger,
juldadlar och mycket mer. Dessutom finns beskrivningar på roligt

pyssel med förslag på både gå-bort-present och pynt.

"Underbara Clara" Lidström och Annakarin Nyberg är tillbaka med
en ny bok efter succéserien Steg-för-steg, som uppmuntrar barn att
baka, fixa och odla utan vuxnas inblandning. Nu ligger istället fokus



på att göra tillsammans - och att låta julen och alla dess förberedelser
bli en lustfylld tid med mindre stress och mer gemenskap!
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