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Andra nyheter
VEGETARISKT JULBORD I
FORUM

Hjälp oss skapa det ultimata
vegetariska julbordet. Många
tips har redan kommit in till
tråden ”vegetariskt julbord” på
vårt Forum, men vi behöver fler.
 
Tack för din hjälp!

PRISPRESSA MED OSS

Tillsammans får vi
”crowdsourcade” priser på
utmärkte köksverktyg av
proffskvalitet. När julhysterin
har lagt sig kommer det att var
dags igen.
 
Vi har fått önskemål om Sous
Vide. Är det fler som är
intressade av det, meddela och
eller tips på andra produkter du
vill pressa, hör av dig till oss
här.

GRATTIS JOHAN!

Bloggaren Johan Hedberg, känd
på nätet som "matgeek" och
känd – sedan vi startade – som
"Jag råvarufanatiker" på
Professional Secrets hemsida,
vann Stora Matbloggspriset
2014!

DIREKT FRÅN ABBE

Vi har fått en ny bloggare på vår
hemsida. Unge, men redan
rutinerade, kökschef Albert
”Abbe” Lindo kommer att skriva
om sitt yrke, om mat och om
livet i allmänhet.

SKICKA VIDARE

Julhandla i vår webbshop

Nu har vi gjort det riktigt enkelt för dig att hitta årets julklappar. I vår
nyöppnade webbshop på professionalsecrets.se hittar du alla våra
produkter med kunskap och tips direkt från proffsen. Perfekt för
matglada släktingar, vänner, kollegor och kunder…
 
Glöm inte att du som är medlem i PS alltid handlar med 25% rabatt! Du
får till exempel vår bok Chef de Partie FISK för endast 147 kronor. Ange
bara ”pskompis” i rutan för kampanjkod när du gör din beställning.

Handla här!

SUCCÉ I PROFFSKÖKET

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-drudny-l-t/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-drudny-l-i/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-drudny-l-d/
mailto:info@professionalsecrets.com?subject=Tips%20p%C3%A5%20produkter%20att%20%22crowdsourca%22
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-drudny-l-o/
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Känner du andra som
uppskattar matlagnings-
kunskap direkt från proffsen?
Vidarebefordra gärna det här
mejlet till dem.

Under hösten har vi anordnat matlagningskurser i proffsköket
tillsammans med systrarna Brydling (Marmite i Åre, Kocklandslaget, m
m). Samtliga kurser sålde snabbt slut och var enormt uppskattade.
 
Vi planerar fler kurser inför nästa år!

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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