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økonomiske specialiteter - og en smag der ligger lysår væk fra massefremstillet fisk og kødpålæg.

Allerede som dreng var Anders en ivrig lystfisker og interesseret i røgning af fangsten. Nu har han sammen
med Hanne Birgitte udviklet en række helt nye opskrifter og teknikker, som læseren kan arbejde videre med
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Foruden en lang række succesfulde rejse- og livsnyderbøger om bl.a. Italien har Hanne Birgitte og Anders
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