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Vinnare i Årets Svenska Måltidslitteratur 2015 i kategorin "À la carte - "Best Chef Books". Nästan var femte
matkasse som vi köper bärs ut och slängs i soporna. Det innebär att vi slänger omkring 25-75 kilo helt felfri
mat per person och år i Sverige. Här tar Paul Svensson oss med till sin mormors sätt att tänka och laga mat,
långt innan vi slängde en stor del av maten, långt innan vi struntade i att göra middag på rester och långt innan
vi gick till frysdisken för att köpa färdiglagad potatisgratäng och djupfrysta fiskpinnar. Förr i tiden var man
van vid med begränsat utbud och plånbok vilket skapade en högre form av kreativitet och närvaro. Sparsamhet
var en dygd och det fanns inget som hette rester, det var byggkomponenter till morgondagens hyllning till
måltiden för att skapa nya gastronomiska höjder. Detta var en föregångare till vad vi idag vill kallar
"upcycling". "Att leva och verka i nuet med ena örat mot marken och ena ögat mot horisonten är min
livsideologi och det tror jag att min mormor och mamma håller med om."
liksom NOBIS-kocken, utgiven som jul- och nyårshälsning 1966-1992 till NOBIS-vännerna, del I, Handbok
vid den numera nästan bortglömda tarfliga matlagningen med. Laga stekt fläsk med löksås till middag ikväll.
KUNGSGATAN 1 Smakrik mat i centrum av Örebro. Norrlands Guld Ljus. fl. Den senaste trenden inom
shopping i Budapest är alla designbutiker (Roomba, Goa home, Kartell m. Det sägs att man kan aldrig ta död
på ett olivträd - vare sig vi sågar ner hela trädet, beskär alla grenar intill dess stamm eller om det skadas svårt
av. Traditionell husmanskost när den är som bäst. Dillstuvad potatis, smörstekta isterband - visst blir man
hungrig. Recept klickar du in på här. Kärlek i en liten låda Thore Wretman valde att laga mat och lyfta
matlagningskonsten till en helt ny nivå. Mat ska vara god annars får det vara, säger jag. jag är sotarpappans
tösabit från landet & stans yngsta korvmadam oops. Tiden går och åren går inte spårlöst förbi, men ännu
känner jag mig inte helt förbrukad. Recept klickar du in på här. Med många år i bagaget av tidigare

erfarenheter vet vi vad vi ska fokusera på för att förverkliga våra mål och visioner. Comrett. Det himmelska
tar tid. Köket på Pelikan ska se till att husmanskosten håller sig så nära himlen som det bara är möjligt.
Kocken & Kastrullen sneglar på denne gigant och vill. Dillstuvad potatis, smörstekta isterband - visst blir
man hungrig. Vi finns mitt i Skellefteå centrum.
Restaurang Arken är en anrik lunchrestaurang.

