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Alle spiser lagkage indimellem. Og alle bør selv lære at bage og lave lagkage. Bare lige til den ene særlige
anledning om året – mindst!  

Det er magisk at se en lagkage pryde et kagebord, som kronen på værket. Og intet er bedre, end når man selv
har haft en finger med i spillet i skabelsen af dette lille prydstykke på bordet.  

Lagkage handler først og fremmest om vidunderlig smag. Men derudover er der i bogen lagt særlig vægt på
kreativitet og kunstnerisk udfoldelse. Simpelthen for at gøre det sjovt for dig, når du slår dig løs i dit eget

køkken. 

Der er step by step-fotos og enkle forklaringer, der gør det muligt for selv den mest uerfarne køkkenaspirant
at lave klassiske og enkle lagkager, såvel som mesterlige lagkager, der tager folk med storm.  

Bogen er inspireret af dansk, klassisk bagekunst og holder traditionelle dyder i hævd, samtidig med at bogen
søger inspiration på moderne medier og pepper de traditionelle udtryk og smagsnoter op med vor tids

nyklassiskere.

Bogen er illustreret med smukke fotos taget af Maja Vase.
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