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DESCRIPCION DEL LIBRO LES RECEPTES DE NA TONINA
La vida actual, en qu&egrave; dones i homes estudien i fan feina i en qu&egrave;
el temps és esc&agrave;s, ha fet que es deixassin de banda molts costums per
donar pas a noves formes de viure. Tradicionalment les mares ensenyaven a
cuinar a les filles i les transmetien els seus petits secrets culinaris; aix&ograve; és
el que fa aquest receptari. (2ona edició)
LES RECEPTES DE NA TONINA - CASA DEL LIBRO
LES RECEPTES DE NA TONINA del autor ANTONIA SERRANO (ISBN
9788495694522). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda
mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
diumenge, 5 de juliol de 2009. RB - ARRÒS A LA MARINERA / Les receptes de
na Tonina El autor de Les receptes de na tonina, con isbn 978-84-95694-52-2, es
Antònia Serrano Darder, esta publicación tiene doscientas cuarenta y una
páginas.. Este texto está editado por Documenta Balear S.l.. La vida actual, en
què dones i homes estudien i fan feina i en què el temps és escàs, ha fet que es
deixassin de banda molts costums per donar pas a noves formes de viure.
Després del gran èxit de Les receptes de na Tonina, la popular escriptora
mallorquina ens brinda Mes receptes de na Tonina, una obra que corona
l&#x27;anterior amb tres-centes vint-i-set receptes noves, variades i plenes de
sabor. Resumen. Després del gran èxit de Les receptes de na Tonina, la popular
escriptora mallorquina ens brinda Mes receptes de na Tonina, una obra que
corona l&#x27;anterior amb tres-centes vint-i-set receptes noves, variades i
plenes de sabor. Fecha de salida: 2002 Descargado: 7179 La vida actual, en què
dones i homes estudien i fan feina i en què el temps és escàs, ha fet que es
deixassin de banda molts costums per donar pas a noves formes de viure. Les
receptes de na tonina, libro de SERRANO DARDER, ANTÒNIA. Editorial:
Documenta balear s.l.. Libros con 5% de descuento y envío gratis desde 19€.
Envíos a España 1€ y Envío GRATIS a España desde 19€ en Libros. Excepto
Entrega en 2 horas o a la hora que tú quieras. Solo para libros vendidos por El
Corte Inglés. Recopilació de receptes de cuina de la meva mare Antònia ,
dictades de la meva padrina Antònia (padrina Fanals), de meves i algunes
(concretament sols tres pasta coca verdura, coca dolça i crespells de patata) de
la meva avia Francisca (padrina Punta). Notes. Si en comptes de cobrir-lo amb
una maionesa corrent prepareu una glaça de maionesa (la trobareu a les meves
receptes) obtindreu un acabat magnífic. Confitura de cabell d&#x27;àngel Font:
Serrano A. Les receptes de Na Tonina. 2a Edició. Ed. Documenta Balear, Palma.
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Confitura de tomàquet Font: Corpus Culinari Catal. Aquí trobareu totes les
receptes de la gastroteca.cat ordenades per tipus. Actualment estic posant totes
les receptes que he anat recollint i fent, d&#x27;aquestes persones estimades
que em van ensenyar tot el que sé als fogons. No n&#x27;hi ha cap de copiada
d&#x27;enlloc. Totes són meves. Les receptes de na tonina Serrano Darder,
Antònia. Mes receptes de na Tonina Serrano Darder, Antònia. Editorial
Documenta Balear / ISBN 978-84-96376-29-8 / Precio:
RB - ARRÒS A LA MARINERA / LES RECEPTES DE NA TONINA
Les empanadilles de tonyina són un dels meus plats preferits de tota la vida i
aquestes tenen una pinta boníssima. A la llista de receptes pendents de provar.
Respon Elimina Mes receptes de na Tonina [Antònia Serrano Darder] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. LES RECEPTES DE NA
TONINA. Antònia Serrano. 2a edició revisada. Edicions Documenta Balear.
Palma 2002. LES RECEPTES DE NA TONINA. Antònia Serrano. 1a edició.
Buscant receptes per al cap de setmana?Aquest pastís de pa de motlle pot ser
una excel·lent opció per al menjar del dissabte o del diumenge. Per preparar-lo
necessitarem pa de motlle sense crosta, tonyina, tomàquet fregit, maionesa, ous
durs, enciam, pebrot de morro de bou (del &#x27;morrón&#x27;) i una pastilla
d&#x27;Avecrem. Envíos a España 1€ y Envío GRATIS a España desde 19€ en
Libros. Excepto Entrega en 2 horas o a la hora que tú quieras. Solo para libros
vendidos por El Corte Inglés. 600 g de bull de tonyina sec 150 g de patates 100 g
de mongetes blanques 60 cargols &quot;cristians&quot; bullits oli d&#x27;oliva sal
bitxo Per a la picada: polpa de 4 nyores 40 g d&#x27;ametlles torrades i pelades
4 grans d&#x27;all Feu una picada amb la polpa de les nyores, les ametlles, els
grans d&#x27;all pelats i una mica. Com el seu nom indica, aquest bloc es basa
en fer receptes senzilles, fàcils, bones de fer...on tothom pugui experimentar a la
cuina des dels més petits fins a persones que la cuina no és el seu fort, però que
poc a poc van aprenent . Com el seu nom indica, aquest bloc es basa en fer
receptes senzilles, fàcils, bones de fer...on tothom pugui experimentar a la cuina
des dels més petits fins a persones que la cuina no és el seu fort, però que poc a
poc van aprenent . Les deixarem refredar una estona dins un bol on les aixafarem
posteriorment. Aprofitarem l&#x27;aigua de la cocció de les patates per coure un
parell d&#x27;ous. Ja sabeu, 10 minuts com a màxim. Després d&#x27;un temps
sense col·laboracions, la Montse, que ja ens va enviar uns panadons de carbassa
salats, torna a la càrrega amb un pastís fred de tonyina, també conegut com
pastís d&#x27;estiu. Les receptes de na tonina Serrano Darder, Antònia. Mes
receptes de na Tonina Serrano Darder, Antònia. Editorial Documenta Balear /
ISBN 978-84-96376-29-8 / Precio: Utilitzem cookies pròpies i de tercers per
millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves
preferències mitjançant l&#x27;anàlisi dels seus hàbits de navegació. 70000
recettes de cuisine ! Recettes commentées et notées pour toutes les cuisines.
Echangez vos recettes, donnez votre avis et progressez en cuisine.. Après avoir
profité de quelques jours de repos loin de mon blog je reprends doucement le fil
de mes recettes. A vrai dire j&#x27;adore cuisiner donc c&#x27;est un vrai plaisir
pour moi d&#x27;élaborer des recettes.
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2. "CUENTOS, HISTORIAS, Y OTRAS ZARANDAJAS"
3. COMO SE HACE UN CORTOMETRAJE: TODO LO QUE PRECISAS SABER PARA REA LIZAR CON
EXITO UN CORTOMETRAJE
4. LA BIBLIOTECA DEL MONTE CHAR
5. EMMY NOETHER: UNA MATEMATICA IDEAL (2ª ED.)
6. THE SAGA OF LARTEN CREPSLEY (3)
7. TANGUY Y LAVERDURE INTEGRAL 8
8. "EL PEQUEÑO LIBRO DE LA MARIHUANA: TRUCOS, RECETAS, TECNICAS Y ALGUNAS ANECDOTAS
PARA ALUCINAR"
9. CATOLICISMO ROMANO Y FORMA POLITICA
10. LO QUE ESCONDE TU NOMBRE (PREMIO NADAL 2010)
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