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Uwielbiam,
uwielbiam

Was!

Kocham te przepisy.
W poszukiwaniu
inspiracji zawsze
sprawdzam Pinch of
Nom. Wasze dania
wymagają niewielu
składników –
w sam raz na
szybkie zakupy.

Pierwsza książka kucharska autorek
najpopularniejszego brytyjskiego bloga kulinarnego!

Alison Fox

Proste przepisy, które wychodzą
dokładnie tak, jak trzeba. Wcześniej
rzadko gotowałam, ale dzięki Wam
już wiem, że to bułka z masłem. Moje
ulubione dania to brudny ryż z przyprawą
Cajun i zapiekanka bolognese.
Irene Stratford

pomysłów

Dzięki Pinch of
Nom jestem
skupiona na
diecie. Wasz blog
zawsze pomaga
mi wrócić na
właściwe tory.

Nie jestem na typowej
diecie, ale gotuję
na podstawie Pinch
of Nom. Zrzuciłam
już 12 kilogramów
i uwielbiam Wasze
przepisy!

Teraz, gdy mam
ochotę na małą
rozpustę, zamiast
sięgać po czekoladę,
przyrządzam danie
z Waszego przepisu.

Kay Phillips

Sarah Walker

Cath Ashton

Uwielbiam

dania

PONAD MILION
SPRZEDANYCH
EGZEMPLARZY TYLKO
W PÓŁ ROKU!

Annie
Ravenscroft

Ruth Smith

Od stycznia korzystam z Waszych przepisów
i jem same pyszności. Schudłam już
24 kilogramy. Nie poddaję się, bo Wasze
dania to pełen wachlarz smaków.

Zrzuciłam 16 kilogramów. 99% moich
posiłków to realizacje Waszych
przepisów. Mój ulubiony to satay
z kurczaka! Uwielbiam dania „na wynos”!

Emma Edmunds

Vickie Wake

www.soniadraga.pl

BESTSELLERÓW
W WIELKIEJ BRYTANII!

Fantastyczna
strona. Wszystkie
przepisy i dania
„na wynos” są
przepyszne.

Zawsze utożsamiałam dietę z mdłym jedzeniem i ciągłym
uczuciem głodu. Chciałam nauczyć się gotowania
pełnowartościowych dań i rozszerzyć horyzonty kulinarne.
Dzięki Wam wiem, jak przyrządzać pyszne posiłki, a domownicy
proszą, bym znowu coś upichciła. Zmieniłyście nasze obiady
ze słoików i paczek w smakowite dania ze świeżych warzyw
i owoców (z przyprawami, których dotąd bałam się używać).

„nawynos”.

NR 1 NA LISTACH

www.fb.com/WydawnictwoSoniaDraga

szczypta przyjemności
100 ZDROWYCH
domowych przepisów

kate Allinson & kay featherstone

Szaleństwo Pinch of Nom ogarnęło
cały świat – dotarło także do Grupy
Wydawniczej Sonia Draga. Szefowa
wydawnictwa, Sonia Draga, podjęła
wyzwanie i postanowiła wypróbować
wszystkie przepisy zawarte w książce.
„Dania proponowane przez Kate i Kay
są nie tylko smaczne i proste w przygotowaniu, ale także lekkie i urozmaicone.
I co ważne, nie są czasochłonne – nawet
ktoś tak zabiegany jak ja odkryje w tej
książce potrawy, na które bez problemu
znajdzie chwilę” – mówi.

Pierwsza książka kucharska autorek
najpopularniejszego brytyjskiego bloga kulinarnego!
Strona Kate Allinson i Kay Featherstone ma ponad 1,5 miliona
obserwujących, nic więc dziwnego, że Pinch of Nom stała się
najlepiej sprzedającą się książką kucharską w Wielkiej Brytanii.

Pyszne i sycące posiłki
Proste i szybkie dania
Przepisy, które wychodzą
za każdym razem

„Przepisy zawarte w tej książce są łatwe do odtworzenia, zawierają
proste składniki i banalne techniki, które sprawią, że w mig przyrządzisz
pełnowartościowy posiłek od zera. Dzięki naszym potrawom przejmiesz
kontrolę nad swoją kuchnią i nauczysz się gotować zdrowo, zamiast
sięgać po przetworzone, tłuste produkty. Jesteśmy bardzo dumne
z każdego dania i mamy nadzieję, że proces ich przyrządzania spodoba
Ci się tak bardzo, jak kosztowanie rezultatów!”

KATE i KAY

Rada

Ten przepis świetnie
nadaje się też do
pozbawionej
tłuszczu chudej
jagnięciny.

