
18 juni 2014

Andra nyheter
Vad tycker du om oss?

Vi har nu varit igång i över ett år
och nu skulle vi vilja höra vad
du tycker om vår hemsida. Det
är endast 4 frågor som kan
hjälpa oss skapa en ännu bättre
upplevelse. Tack för din hjälp!
 
Klicka här

BLOGGARE SÖKES!

Vi har en idé: Vi skulle så gärna
vilja att en av våra medlemmar
sätter oss och kunskapen från
våra proffskockar på prov. I en
blogg. Är du den vi söker? Eller
någon du känner? Tipsa oss!

SNABBA GRILLSKOLAN

För sommarens äventyr vid och
på grillen har vi på vår hemsida
satt ihop en komprimerad sida
med proffsens bästa tips hur du
lyckas ännu lite bättre med den
här tillagningsmetoden.
 
Gå direkt till snabba grillskolan
här

PRISPRESSA MED OSS

Under hösten ska det bli dags
igen.  Tillsammans med våra
medlemmar förhandlar vi oss
till ”crowdsourcade” pris på
utmärkte köksverktyg av
proffskvalitet.
 
Hör av dig om det är något
särskilt redskap i köket du vill
komma åt med vår hjälp.

NÖRDA MED OSS

Hjälp oss att göra vårt forum till

Fiskboken till lanseringspris –
bara 98 kr (rek. pris 195 kr)!

Nu är den äntligen här: Boken med proffsens alla tips som gör dig till en
ännu bättre och ännu mer inspirerad fiskkock!

Chef de Partie FISK bjuder på praktisk kunskap, på inspiration i massor
och på alla de där små knepen som gör stor skillnad i köket. Boken är
formgiven för att tåla hårda tag i köket. De första 100 böckerna säljer vi
för 98 kr! (Högst 5 per medlem och vi behöver din beställning senast
den 4 juli.)

Provläs här
Beställ här

HITTA BÄSTA BUTIKEN MED ”PS KÖTT”
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platsen där vi matnördar hittar
Sveriges bästa frågor, bästa svar
och bästa diskussioner kring
mat. Gå in på
professionalsecrets.com och
dela dina kunskaper och
funderingar med andra
”foodies”.
 
Länk till vårt forum

SKICKA VIDARE

Känner du andra som
uppskattar matlagnings-
kunskap direkt från proffsen?
Vidarebefordra gärna det här
mejlet till dem.

Du har väl appen ”PS Kött” i din mobil? Med den eller på vår hemsida
hittar du till närmaste butik med kvalitetskött i din närhet – var som helst
i Sverige.
 
Lycka till med grillningen!

Du får detta nyhetsbrev eftersom du anmält dig via vår hemsida (www.professionalsecrets.com).
Har du problem att läsa detta mail? Läs via din webbläsare. Inte intresserad längre? Avprenumerera.
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