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Andra nyheter
NY WEBBSIDA!

Du har kanske märkt att vi har
bytt utseende. Ha lite tålamod
medan vi reder ut de värsta
buggarna, så lovar vi att du
kommer att hitta ännu snabbare
till ännu mera läsvärt om god
mat. Välkommen!

KNAPRA ALGER

Semester vid havet i sommar?
Du vet väl att alger är bland det
trendigaste du kan ha på
tallriken? Vilka som smakar gott
och lite om hur du använder
dem i maten hittar du här.

VIN TILL SALLAD?

Vad tycker du? Funkar till sallad
och i så fall vilket vin? Dela med
dig av dina erfarenheter på
Professional Secrets Forum.

ALLT OM RAW FOOD

Du har väl inte missat att Raw
Food Academy numera bloggar
för PS? Zandra-Berta Uhr
skriver återkommande om hur
du tillreder maten utan att laga
den. Till Raw Food-bloggen.

AFRIKANSK HÖNA

Pärlhöna, en art med rötter i
Afrika, är ett både miljövänligt
och smakrikt alternativ på
tallriken. ”Smakar som kyckling
gjorde förr” menar en del.
Nyfiken? Läs mer om pärlhönan
här.

KOMBINERA MAT OCH ROSÉ

Det här sommarvinet får inte
riktigt den kulinariska

Tävla med din bästa matbild

Ta en somrig matbild och tävla om två PS-slängar. I Professional
Secrets sommartävling på Instagram deltar du genom att fota din
sommarmat och hashtagga med #pssommarmat och
#professionalsecrets.
 
Så här gör du:
1. Föreviga dina grillspett, din perfekta bearnaisesås eller din lyxiga
semesterfrukost med extra allt.
2. Följ oss på @professionalsecrets
3. Hashtagga med #pssommarmat och #professionalsecrets
4. Lägg dig i hängmattan och vänta på att just du vinner slängarna.

Lycka till!

Bästa bilden utses under augusti. Du hittar oss på Instagram på
@professionalsecrets.

Slängen (kökshandduken) är av högsta kvalitet och utprovad av erfarna
kockar. Läs mer om kockens bästa vän, slängen här

God mat tar aldrig ledigt
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uppmärksamhet det förtjänar,
tycker vi. Därför har vi gjort
något åt det och skrivit en
lathund i hur du kombinerar
rosé och mat här.

BÄSTA GRILL-APPEN

Med appen ”PS Kött” har du
kockarnas kunskaper på fickan
och får även GPS-hjälp att till
närmaste butik med
kvalitetskött. Ladda ner den
från App Store eller Google
Play.

SKICKA VIDARE

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

På sommaren tar man ledigt – men inte från god mat som lagas från
grunden. Råvarorna är som allra bäst och godast den här årstiden och
dessutom odlas de runt knuten där man råkar befinna sig. När
inspirationen i köket gör sig påmind så hittar du kunskap, tips och ännu
mer inspiration på vår webbplats.

Börja med våra 7 tips för lata sommarmiddagar.

Massor med sommarläsning

På PS webbplats hittar du tips och tricks direkt från proffsen. Du hittar
även en blogg om smakens nördiga värld, en blogg av en proffskock om
livet i proffsköket, en bloggare som kallar sig husfru med hållning och
hyfs, en proffskock som gör karriär på radio, en blogg som säger att du
ska äta maten rå, med mera.

Alla PS-bloggar hittar du här.

PS-kniven kommer!

Det har varit vår dröm att lösa problemet med ”kockgreppet” (att
pekfingret på en proffskock ligger och skaver mot översidan av
knivbladet) – och nu går den i uppfyllelse. Ritningarna är färdiga, en
kvalitetsproducent är lokaliserad och snart börjar vi tillverka PS egen
proffsiga kockkniv.
 
Den är vass, den är tung, den är snygg och den ligger som en dröm i
handen. Vad mer kan man begära av kockens viktigaste och
personligaste redskap? Estimated Time of Arrival för kniven är i höst.
Den blir årets julklapp, om vi får bestämma.
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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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