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Bara Drinkar

Spännande och läckert

bara

Drinkar

Boken är fylld med njutning, läckra
drinkrecept och snygga grabbar. Den
perfekta presenten till tjejfesten och
möhippan.

bara

Drinkar

Den skall inspirera dig till att våga
prova något nytt och vara en källa till
lättblandade och roliga drinkar. Den är
skriven för en amatör av en amatör. Är
du bartender eller proffs, kan du helt
enkelt bara njuta av bilderna.

Köp boken och bjud in till en temafest.
Kanske en lugn kväll i blått, grönt eller
lila? Varför inte en partystart
i gult och orange? En röd fest i
kärlekens tecken?

Michael Krantz foto: Håkan Aspnäs

En god drink behöver nödvändigtvis
inte innehålla alkohol, flera av
recepten i boken är exempel på detta.
Vem vet, du kanske upptäcker en ny
favorit med en helt annan smak än du
vanligtvis väljer.

Michael Krantz

foto: Håkan Aspnäs

Bara drinkar
Spännande och läckert
Boken är fylld med njutning, läckra drinkrecept och snygga grabbar. Den perfekta presenten
till tjejfesten och möhippan.
Den skall inspirera dig till att våga prova något nytt och vara en källa till lättblandade och roliga
drinkar. Den är skriven för en amatör av en amatör. Är du bartender eller proffs, kan du helt
enkelt bara njuta av bilderna.
En god drink behöver nödvändigtvis inte innehålla alkohol, flera av recepten i boken är exempel
på detta. Vem vet, du kanske upptäcker en ny favorit med en helt annan smak än du vanligtvis
väljer.
Bjud in till en temafest. Kanske en lugn kväll i blått, grönt eller lila? Varför inte en partystart i
gult och orange? En röd fest i kärlekens tecken?
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Michael Krantz, matintresserad bloggare som skapat livlig debatt med receptet på Mamma E:s
kaningryta. Debuterade i mars med Mat under bar himmel. Kreativ med massor av idéer.
Skribent för Kokaihop.se, mötesplatsen för hemmakockar med över 280.000 medlemmar.
Håkan Aspnäs, fotograf med erfarenhet från reklamfoto, växter, mat & människor. Gick ut
Fotoskolans KY-utbildning i Göteborg 2005.
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