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Blomsterbergs sommer Mette Blomsterberg Hent PDF Forlaget skriver: Fra maj til september deler naturen
gavmildt ud af frugter og bær, som passer perfekt til sommerens bedste desserter og kager. Mette

Blomsterberg giver her sin personlige fortolkning af den danske sommer og det søde gulds mange muligheder
for at gå i køkkenet og bage. Blomsterbergs sommer beskæftiger sig med alle sæsonens velsmagende frugter,
bær og urter: Fra forårets spæde rabarber til de mange skønne bær i de varme måneder – og til sensommerens

intense slutspurt med æbler, pærer, brombær og havtorn. Med er selvfølgelig klassikere som jordbær,
blomme, hyben og blåbær, men også dem, vi ofte glemmer, som stikkelsbær, solbær og hyldebær. De mere
end 80 nye opskrifter på kager og desserter, saft, marmelader og sylt bringer alle havens bær i spil. Intet er
glemt, for dybt i hjertet ligger sommeren gemt som en helt særlig sæson, og Mette Blomsterberg mindes og
fortæller sin helt egen kage- og dessertfortælling. Bogen indeholder ikke bare opskrifter til den hurtige kage
og dessert, men også de fineste små petit four-kreationer, portionsanrettede desserter perfekte til sommerens
mange fester, lækre lagkager, moussekager med et flot snit og perfekte cheesecakes. Mette Blomsterberg deler
generøst ud af konditorfagets hemmelige tips og tricks, så man kan gribe udfordringer som en farverig glaze
og andre krævende, men spændende teknikker og processer. Nogle gange skal bær og frugter bruges friske,
andre gange i en mousse eller kompot. Så hyggen ved at høste i rigelige mængder i haven og naturen er
selvfølgelig også med. Det samme er gode råd til opbevaring og frys. På den måde kan bogen med fordel

bruges hele året og give dejlige sommerminder, når naturens overskud rækker langt ind i de koldere måneder.
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