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Therésia Franklin från bakbloggen Söta saker har samlat sina allra bästa småkakor i en bok för alla som älskar
att fika! Här hittar man lättföljda recept och härliga bilder på allt från klassiska kafferepskakor som
gammeldags syltkakor och kokostoppar, till amerikanska cookies, italienska biscotti och supersega kolasnitt.
Vad sägs till exempel om krispiga lakritsbollar, sötsalta jordnötskakor eller krämiga vaniljhjärtan? Eller varför
inte bestämma över sitt eget öde genom att baka sina egna fortune cookies! Om Therésia Therésia Franklin är
bloggare, journalist och kokboksförfattare med förkärlek för bakhistoria och söta saker. Sedan 2009 driver hon
kakbloggen www.sotasaker.com. Therésia har tidigare även skrivit böckerna Söta saker, Sött från förr och
Julens söta saker.
50 gram jäst (för söta degar) 200 gram smör Söta saker är en blogg för alla som älskar att baka och fika.
Du behöver. Sov nästan till halv 8 denna morgon. Semmelkrans. Det är få saker som är så tillfredsställande
som att baka och äta ett gott bröd. Det är få saker som är så tillfredsställande som att baka och äta ett gott
bröd. Karlsbaderbullar. Söta saker är en blogg för alla som älskar att baka och fika. ex citronmousse. Päron
och kardemumma är en ljuvlig kombination. Men kul är det och alltid. Du måste testa. Åh vilket ljuvligt gott
bröd. Om du letar efter en riktigt god, saftig kaka att bjuda på har du hittat den nu. Ni vet dom där Chocolate
Chip Cookies som finns på Subway. Kakan är dessutom väldigt enkel. Släta vetebullar med mycket äggula
får en vacker färg och en god smak. Nu ska du få tips på ett bakverk som är heeeeelt magiskt. Ni vet dom där
Chocolate Chip Cookies som finns på Subway. Fast enligt mig är. PÅSKAFTON och dottern går loss i köket.

