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Scandikitchen Fika And Hygge Comforting Cakes And Bakes From Scandinavia With Love
De grootste lifestyle-trend wereldwijd verovert nu ook Nederland en België! Waarom zijn Denen het gelukkigste volk ter wereld? Het geheim van hun geluk is ‘hygge’, spreek uit als ‘huuge’.
Het woord verwijst naar momenten van geluk, van warmte, van samenzijn. Maar hygge is niet alleen voor de Denen weggelegd, het is voor iedereen bereikbaar, wie of waar je ook bent. We
begrijpen allemaal intuïtief wel wat dit gevoel is: het overvalt je als je in je favoriete hoekje verzonken bent in een boek, terwijl het buiten guur is. Of wanneer je van heerlijk eten geniet met je
beste vrienden. Marie Søderberg laat zien dat hygge overal om je heen te vinden is, als je maar weet waar je moet kijken. Dit rijk geïllustreerde boek leert je hygge te vinden, te creëren en te
beleven. Het laat je zien hoe belangrijk deze momenten zijn in het leven en waarom in ons drukke moderne bestaan het zo noodzakelijk is om even de uitknop in te drukken en tijd te maken
voor hygge. De pers over Hygge ‘Hygge is het tegengif voor de koude winter, de regenachtige dagen en de uitgestrekte duisternis.’ NRC Handelsblad ‘Binnenkort slaan we allemaal aan het
“hyggen”, de Deense manier van genieten van het leven.’ Knack
A follow-up to the successful 'The ScandiKitchen' (published September 2015), this new book from Brontë Aurell features over 60 recipes for cakes, bakes and treats from all over
Scandinavia. From indulgent cream confections to homely and comforting fruit cakes and traditional breads, sweet buns and pastries.
De huiskabouter Tomte begrijpt best dat een vos erg hongerig kan zijn, maar hij wil niet dat de kippen van de boerderij daar de dupe van zijn. Prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca.
4 jaar.

Wat is het? Wat wil het? Waarom is het zo boos? Januari 1937. Oorlogswolken verzamelen zich boven Engeland. Jack Miller, acht entwintig jaar oud, is wanhopig op zoek naar
een beter leven. De kans om als radiotelegrafist deel te nemen aan een Noordpoolexpeditie grijpt hij dan ook met beide handen aan. Vijf enthousiaste mannen en acht husky
sledehonden zeilen over de Barentszee in het licht van de middernachtzon richting Spitsbergen. Tenslotte bereiken ze de afgelegen, onbewoonde baai waar ze het komende jaar
hun kamp zullen opslaan. Gruhuken. De poolzomer is genadeloos kort. In de ondoordringbare duisternis voelt Jack zich steeds minder op zijn gemak. Een voor een worden zijn
metgezellen gedwongen te vertrekken. Moet Jack met hen meegaan of zal hij alleen achterblijven met zijn hond Isaak om de expeditie te redden? De zee gaat be vriezen
waardoor ontsnappen onmogelijk wordt. En Gruhuken is niét onbewoond... De geest van Gruhuken: de eerste roman voor volwassenen van bestsellerschrijfster Michelle Paver,
extreem spannend en demonisch mysterieus. Als je ooit in het donker met bonkend hart wakker bent geschrokken, ervan overtuigd dat er nóg iets of iemand in de kamer
aanwezig is, dan weet je precies hoe huiveringwekkend deze roman aanvoelt.
De oeroude Tomte is een huiskabouter. Tijdens de winter waakt hij 's nachts over de mensen en dieren op de boerderij. Oblong prentenboek met sfeervolle illustraties. Vanaf ca.
4 jaar.
In Zweden is fika een traditie: halverwege de ochtend of middag een koffiepauze met daarbij een zoet broodje. Vanaf nu hoef je daarvoor niet meer naar Zweden af te reizen,
maar bak je ze gewoon zelf! Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Een heerlijke, naar meer smakende roman met hoge feelgoodfactor Billie Breslin reist naar New York om daar bij het iconische food magazine Delicious! te gaan werken. Ze vindt al snel haar
plek tussen de kleurrijke collega’s van het tijdschrift en is overdonderd door de geweldige culinaire scene in downtown New York. Maar dan wordt Delicious! plotseling opgeheven. Billie kan
nog even aanblijven in het lege kantoor, om de teleurgestelde lezers te woord te staan. Tot haar verbazing levert deze eenzame klus een bijzondere ontdekking op. In een afgeschermd deel
van de bibliotheek vindt ze brieven uit de Tweede Wereldoorlog: geschreven door de twaalfjarige Lulu Swan, aan de legendarische chef James Beard. De brieven van Lulu bieden Billie niet
alleen een nieuwe kijk op de geschiedenis, maar geven ook een gevoel van verbondenheid met het jonge meisje... 'Reichls verslavende roman is een traktatie voor iedereen die houdt van
een hartverwarmend boek vol kleurrijke personages. Een heerlijke mix van smaken, fantasie en emotionele comfortfood.’ – O: The Oprah Magazine ‘De titel klopt perfect... Deze roman is
een vat vol verrassingen: een puzzel die opgelost moet worden, een geheime ruimte, verborgen brieven en een parallelle heldin in het verleden die een culinair wonderkind blijkt te zijn.’ – The
New York Times Book Review
HET IDEALE BOEK VOOR IEDEREEN (M/V) DIE EEN ECHTE MAN WIL ZIJN De man en het hout is een onontbeerlijke en praktische handleiding voor alles wat te maken heeft met het
kappen, hakken, stapelen en het in de fik steken van alle soorten hout. Wanneer moet je de boom omhakken om het beste brandhout te krijgen? Hoe houd je een kampvuur eindeloos aan de
gang? Wat valt er uit de houtstapel af te leiden over het karakter van de stapelaar? Op deze en nog veel meer vragen geeft dit boek een antwoord.
Minimaliseer je huishouden, vereenvoudig je leven en maak ruimte voor de echt belangrijke dingen. Voel je je wel eens overdonderd in plaats van dolblij met alle spullen die je hebt? Koester
je het heimelijke verlangen dat een storm met windkracht 9 alle rommel wegblaast uit je huis? Zo ja, dan is het tijd om je leven te vereenvoudigen! Gelukkig met minder is een lichtvoetige
handwijzer voor het voeren van een minimalistisch huishouden en het organiseren en versimpelen van je leven. Het biedt een inspirerende peptalk over de voordelen en het genot van een
compacter leven. Francine Jay ontvouwt een stroomlijnmethode: door middel van tien gemakkelijke stappen raak je al je rommel kwijt. Ook helpt ze je bij het uitdunnen van je to-dolijstjes
waardoor je kostbare tijd wint, en leert ze je nee zeggen zonder schuldgevoel. Leer je leven te ontdoen van afleidingen die je weerhouden om ervan te genieten! Met Gelukkig met minder en
de blog MissMinimalist.com is Francine Jay een pionier op het gebied van minimalistisch leven. In 2009 verkochten haar man en zij hun huis en al hun bezittingen en vertrokken ze naar het
buitenland met ieder één koffer. Na drie jaar te hebben rondgereisd als digitale nomade past ze nu haar minimalistische filosofie toe op haar nieuwe leven als huiseigenaar en moeder. Ze
schrijft onder meer voor The Guardian, The Financial Times en Forbes. Er zijn inmiddels 75.000 exemplaren van Gelukkig met minder over de toonbank gegaan, het werd gebombardeerd tot
een van de beste boeken van het jaar op Amazon en de vertaalrechten zijn aan vijftien landen verkocht.
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Döstädning is het Zweedse gebruik om je materiële bezittingen te ordenen tegen het einde van je leven. Het is een manier om je nabestaanden nergens mee op te zadelen, maar ook een ritueel dat je helpt
om te reflecteren op je leven - of dat nou binnenkort op zijn einde loopt of nog bij lange na niet. Wat laat je achter aan materiële bezittingen als je er zelf niet meer bent? Wat zegt dat over jou? En zou je daar
dan maar niet beter zelf de regie in nemen? Door de erfstukken te scheiden van de rommel, orden je ook de waardevolle herinneringen. Opruimen voor je doodgaat is een praktische gids die je helpt
inventariseren wat écht belangrijk is, om zo comfortabel en stressvrij mogelijk met je bezittingen om te gaan. Margareta Magnusson bespreekt het proces van herinneren, ouder worden en de dood op
verrassend vrolijke wijze, en laat zien dat döstädning een ontroerende en waardevolle methode is die jou of iemand die je liefhebt kan helpen om al het geluk te vieren dat een mens in een leven verzamelt.
FIKA is a Swedish word meaning to meet up for a cup of coffee or tea over something delicious. It is also the word for the delicious treats themselves. Swedes traditionally stop twice a day for fika: taking a
much-needed break from the daily grind. People fika with family, colleagues, friends, children, and even go on fika dates. HYGGEÂ (pronounced hue-guh) is a word that originated in Norway but is now mainly
used in Denmark. It means "a sublime state of cosiness you feel when you are with loved ones and nothing else matters". Hygge can be enhanced by the addition of a log fire, a good movie, a cup of
something warm, and a sweet treatâ€¦hence the ideal combination of the two terms. Chapters are divided into Biscuits and Cookies, Tray and No bakes, Everyday Fika, Little Fancy Cakes, Celebration
Cakes, and Bread and Batters. This beautifully illustrated, authentic guide is a celebration of Scandinavian baking in all its glory. It is evocative of cosy days shared with friends, slowing down and taking the
time to enjoy simple, homemade, wholesome pleasuresâ€”encouraging a lifestyle to aspire to.Â With features on special Scandi winter celebrations, their baking traditions and how to bring fika and hygge into
your life.
Copyright: d1a27a4eff08d1fc911d10af921755e7

Page 2/2

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

