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Tafeln mit den Dänen Lynn Andersen Hent PDF Forlaget skriver: En kogebog på tysk om dansk madkultur,
som tager læseren med Danmark rundt, og lægger vægt på dansk livskvalitet og gode danske produkter.

Bogen henvender sig til de mange turister, der gæster vort land, og er desuden en oplagt gavebog til venner
og forretningsforbindelser i udlandet. Bogen fortæller ikke bare om vores madtraditioner og skikke, men

tager også læseren med rundt i landet til nogle af de steder, der absolut er værd at besøge.

Når man rejser i et andet land, er det en del af oplevelsen at smage på landets og egnens specialiteter.
Danmark har meget at byde på. Fra København til Skagen findes mange spændende tilbud både for øjet og
ganen - og med bogen i hånden, kan man tage ideer og inspiration med hjem og byde venner og familie på

retter fra ferieturen.
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