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Madlavning, opskrifter og ikke mindst det fællesskab, der ofte hører med i køkkenet, er mere populært end
nogensinde. Også blandt de helt unge. I denne bog får de 10-15 årige piger muligheden for at kombinere lige

netop deres store madinteresse med veninder, hygge, pigestof og masser af gode tips.

 

Til forskel fra så mange andre opskrifter, er opskrifterne i Venindekogebogen bygget op omkring et tema, der
passer til pigernes liv - der er f.eks. en Hollywood- og festmenu samt opskrifter, der passer til årstiderne.
Fællesnævneren for alle opskrifterne er, at de skal laves sammen med veninderne.Venindekogebogen kan

desuden gøres helt personlig og unik ved at skrive egne små tips, hemmelige opskrifter osv. ind i bogen. Og
så kan de allerbedste veninder få lov til at udfylde en profil i bogen.

 

Venindekogebogen er et fantastisk mix af alt det, der fylder i de unge pigers hjerter. Samtidig handler det hele
om mad på den ene eller den anden måde.

 

Opskrifterne er lavet af Patrick Bachmann, der står bag succesrestauranterne Barburrito og YoBurger - samt
kogebøgerne Tøsekogebogen og Drengerøvskogebogen.
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