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Grøntsagspasta Sandra Pugliese Hent PDF Kan en portion spaghetti carbonara være supersund (og tilmed
slankende)? Ja, det kan den uden tvivl, når man laver den med spiralizeret grøntsagsspaghetti, som er en af

tidens hotteste sunde madtrends.
Sandra Pugliese gør op med den gængse opfattelse af, hvordan en pastaret skal se ud og smage. Den kan

nemlig sagtens både være sanselig og smage autentisk og samtidig være sund og letfordøjelig. Her viser hun,
hvordan man kan lave feel-good-food, når det er bedst. Kombinationen af nordisk lethed og italiensk velsmag

løfter retterne til et helt nyt niveau.

Bogen byder på mere end 35 smagfulde, familievenlige pastaretter med spaghetti af fx squash, rødbede,
gulerod og butternutgræskar – i kombination både med og uden almindelig pasta.

Bogen er et genoptryk af Pizza & Pasta. Den indeholder alle de oprindelige pastaretter + 10 nye helt grønne
spændende, smagfulde retter.

Om forfatteren
Sandra Pugliese er kogebogsforfatter, autodidakt kok og madskribent i flere danske livsstilsmagasiner. Hun

har udgivet en lang række kogebøger, der alle har smag, sanselighed og sundhed i højsædet. Sandra har, siden
hun var ganske lille, haft passion for at kreere velsmagende opskrifter, der sprudler af sundhed, og

kombinationen af hendes italiensk-danske baggrund har givet hende nøglen til et spændende fusionskøkken
på allerhøjeste niveau.

Bogens smukke og stemningsfyldte billeder er fotograferet af Tina Brok Hansen.

 

Kan en portion spaghetti carbonara være supersund (og tilmed
slankende)? Ja, det kan den uden tvivl, når man laver den med

spiralizeret grøntsagsspaghetti, som er en af tidens hotteste sunde
madtrends.

Sandra Pugliese gør op med den gængse opfattelse af, hvordan en
pastaret skal se ud og smage. Den kan nemlig sagtens både være

sanselig og smage autentisk og samtidig være sund og letfordøjelig.
Her viser hun, hvordan man kan lave feel-good-food, når det er

bedst. Kombinationen af nordisk lethed og italiensk velsmag løfter
retterne til et helt nyt niveau.

Bogen byder på mere end 35 smagfulde, familievenlige pastaretter
med spaghetti af fx squash, rødbede, gulerod og butternutgræskar – i

kombination både med og uden almindelig pasta.

Bogen er et genoptryk af Pizza & Pasta. Den indeholder alle de
oprindelige pastaretter + 10 nye helt grønne spændende, smagfulde

retter.

Om forfatteren
Sandra Pugliese er kogebogsforfatter, autodidakt kok og madskribent
i flere danske livsstilsmagasiner. Hun har udgivet en lang række



kogebøger, der alle har smag, sanselighed og sundhed i højsædet.
Sandra har, siden hun var ganske lille, haft passion for at kreere

velsmagende opskrifter, der sprudler af sundhed, og kombinationen
af hendes italiensk-danske baggrund har givet hende nøglen til et

spændende fusionskøkken på allerhøjeste niveau.

Bogens smukke og stemningsfyldte billeder er fotograferet af Tina
Brok Hansen.
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