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Joel Lindqvist fann en passion och ett kall i desserten. Med inspiration från naturen skapar han desserter med
stort hjärt a och skarp hjärna.
Hans signum är okonventionella ingredienser och en tonvikt på ekologiska och fräscha råvaror. En efter rätt
som rymmer såväl raps och dill som myskmadra och harsyra är inget den vane Joel-gästen höjer på
ögonbrynen åt. Joel har tävlat med Skåne Kulinar och tog med dem OS-silver 2012. För svenska folket blev
han ett folkkärt inslag i Kanal 5s tävling Dessertmästarna, där han med sin personliga stil blev vinnare 2014.
Detta är Joels första bok. Här hittar du 37 spännande recept som du garanterat aldrig testat förut. Glass, sorbet
och pralin förgylls med smul, gelé och olja. Spännande smakkombinationer som kommer ge dig en helt ny syn
på efterrättens framtid. Till vardags är Joel Head Pastry Chef på kongresscentret Malmö Live och har tidigare
arbetat på bland annat väl renommerade Mielcke & Hurtigkarl i Köpenhamn. Han ger även kurser och kan, allt
som oftast, ses i skog och mark runt Malmö, l etandes efter inspiration och ingredienser. Välkommen till
dessertrevolutionen!
*FREE* shipping on qualifying offers. The Latest Dessert Revolution #OLDERKIDSHEAVEN. Premium
Craft Beer, Addictive Pizza and Rock & Roll in Downtown Edmonton, Alberta. Med inspiration från naturen
skapar han desserter med stort hjärta och skarp hjärna.
Dumping the fake stuff and relishing real food will make you feel better Joel Lindqvist fann en passion och ett
kall i desserten. ULTIMATE PLAYGROUND FOR ADULTS AND ALL AGES The Custard Factory is the
most powerful collection of creative and digital businesses, independent retailers and event venues outside
London.
Katie says: “So famous it’s been featured on ABC’s Five O’Clock News, this gooey cookie pie sparked a

complete beans-in-dessert revolution on the Internet…” Real Food Has Curves: How to Get Off Processed
Food, Lose Weight, and Love What You Eat [Bruce Weinstein, Mark Scarbrough] on Amazon. com. CURVE
YOUR APPETITE.

