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Lykken er chokolade byder på 68 klassiske og nye, superinspirerende chokoladeopskrifter af både den enkle
og den lidt mere avancerede slags. Bogen indeholder opskrifter på kager,tærter, is, desserter, mousser, cookies,
macarons, flødeboller og meget mere og alle med samme fællesnævner – nemlig chokolade! Forfatterne deler
gavmildt ud af hele deres smagfulde chokoladeunivers. Udover de lækre opskrifter får du også en lille rundtur
i chokoladens historie, et indblik i dens tilblivelse, enguide til forskellige teknikker og chokoladesmagning, en
liste over uundværligt grej samt forfatternes bedste tips i det søde chokoladekøkken. Om forfatterne: Anne au
Chocolat spiser chokolade hver dag, er 27 år og hedder i virkeligheden Anne Moltke Hansen. Annes hjerte
banker for chokolade, kager der smager og andre søde sager. Siden juni 2009 har hun drevet
chokoladebloggen www.
anneauchocolat.
dk, som byder på skønne kager, chokoladesager og livsnydende lækkerier. En god blanding af søde opskrifter
og ditto smagsoplevelser. Anne eruddannet cand. ling.merc i fransk og kommunikation fra Copenhagen
Business School og er ansat i Chokolade Compagniet som kommunikationsmedarbejder. Maja Ambeck Vase,
27 år, driver chokoladebloggen www.chocolat.dk, et sødt univers fyldt med chokoladeopskrifter og
chokoladekærlighed. Maja har læst Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet og arbejder i
kommunikationsafdelingen hos Folkekirkens Nødhjælp.

Lige nu er hun dog på barsel med sin lille Sia Sky, der er 6 uger gammel. Maja har en kæmpe
chokoladepassion og tænker på chokolade døgnet rundt, så når prinsessen sover, springer Maja i køkkenet for
at prøve nye idéer af.
Her hos frou-frou. Mel. Hej Sofie, det er da nogle enormt spændende drømme du har. : I en kælder sort som
kul. Opskriften jeg har stammer fra 1972 og er en ægte svensk. Mazarinkage med chokolade Elsker du
chokolade. ) … Vi er i det nye år begyndt at spise rigtig meget fisk, og pludselig dukkede denne fantastiske
opskrift på fisk i fad op. Albertos Konfirmation d. Gæsterne er bænket nu, Maverne skal fyldes. Palindromer
(af grsk 'palin', igen, og 'drom', lb) er stninger, der staves ens forfra og bagfra. Sund vs. Sværmer du for
friluftsliv i smuk natur og frisk havluft, hyggelige gæstgiverier, spændende kunst, camping, lysthavn, nostalgi
eller moderne IT-hjemmearbejde. Mens andre tænker: Hvis maden slanker, er den nok også sund.
Mel. Store bryster er ikke nok, et foredrag der tager dig med til et farverigt eventyr, luk øjne, sind, hjerte og
hjerne op, helt op – og glem nu bare alt om den. Mine yndlingsvafler er de klassiske ægge-vafler, som kan
bruges til både det søde og det salte køkken. I det mindste ligger jeg midt i det hele - og når døren har været
åben ud til terrassen, så har jeg nærmest følt, at jeg lå uden for. Ln dem endelig, men skriv lige hvor I.
Gæsterne er bænket nu, Maverne skal fyldes.

