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Scorekogebogen gør det muligt for alle at lave super lækker og nem scoremad, der ikke tager længere tid at
tilberede end den tid, der tager at bestille take-out.

Alle opskrifterne er lige til at gå til og hjælper dig med at give din date det perfekte førstehåndsindtryk.
Bogen indeholder 50 lækre opskrifter og masser af tips, som hjælper dig med at nå ´third base´ på første date.

Der er opskrifter til alle datingsituationer lige fra en romantisk picnic i det fri, en hyggelig middag derhjemme
til lækker mad på sengen næste morgen. Opskrifterne er ikke bare nemme at lave. De er alle sammen udviklet
med det formål, at du skal tage dig godt ud. Der er ingen risiko for hvidløgsånde eller kødtrevler mellem
tænderne. Du skal heller ikke være nervøs for, at opskrifterne kikser eller at din date ikke kan lide maden.
Opskrifterne er nemlig lavet 100 % efter de unges smag, og så er de fri for kød, så du ikke risikerer at

fornærme nogen.

Celine Lærke Hansen ved hvad hun taler om - hun er 18 år og lige i målgruppen. Hun ved, hvad der kræves
for at gøre et godt indtryk blandt unge i dag. Celine har lavet mad siden hun kunne nå op til køkkenbordet.
Hun har eksperimenteret med sine egne opskrifter i flere år og udgav allerede som 14-årig sin egen kogebog.
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