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FEST! BØRNENES FØDSELSDAGSBOG er for alle, der ønsker inspiration til børnefødselsdagen. Her er
idéer til invitationer, pynt og planlægning samt forslag til lege og opskrifter til både fødselsdagsmad og

kager, så fødselsdagsfesten kan blive rigtig sjov. Bogen er delt op i fire afsnit med hvert sit tema foruden det
indledende kapitel om den klassiske fødselsdagsfest. Alle temaerne henvender sig til både drenge og piger, og
her er idéer til fødselsdagsfester fra børnene er ca. 3 år, til de fylder 10 år. Fra bogens indhold: HURRA! Det
er min fødselsdag Cirkusfest Indianerfest Gilde på borgen Gys og spøgelsesfest Bogen er skrevet af Katrine

Klinken, der er faglært kok og ernærings- og husholdningsøkonom og arbejder freelance, bl.a. som
madskribent på ugebladet Hjemmet, og er tilknyttet Børnenes Madhus i København. Katrine er forfatter til en

række kogebøger for børn og voksne, bl.a. Børnenes bagebog, Vintermad og I love nem vegetarisk.
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