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Mine bedste hjemmelavede müslibarer L Hent PDF Forlaget skriver:  Hvad, om vi selv begyndte at lave vores
egne hjemmelavede müslibarer? Ja, det er faktisk muligt! Og så er det oven i købet meget nemt! Så lad os
komme i gang med at lave de lækreste müslibarer. Nogle er sprøde og andre er så saftige, at de smelter på

tungen. Nogle er søde og andre er salte.

Nogle er super afbalanceret, ernæringsrigtig mad, mens andre tværtimod - indrømmet - er små luksussynder
for ægte slikmunde.

Der er müslibarer til store og til små - lige til at snuppe som en lille snack i bussen, på kontoret eller i skolen.
Der er müslibarer til morgenmaden, til frokosten (6 salte barer + 2 søde = 1 komplet måltid!) og til

mellemmåltidet . Ja, lad os gå i gang med at lave müslibarer! Og hvad er så hemmeligheden bag vores
fantastiske müslibarer?

Jo, det vigtigste af alt er at presse massen rigtig godt sammen før bagning - bare pres af alle kræfter!  Læg til
sidst disse små underværker i en lufttæt beholder og opbevar dem tørt og køligt. Vigtigt: Stil dem aldrig i

køleskabet!
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