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Andra nyheter
ALLT OM RAMSLÖK

Vill du veta mer om den här lite
skygga primören? På vår
hemsida finns både kunskap
och inspiration att hämta. Här
hittar du alla sidor om ramslök.

LÄS MER OM MAT

Våra bloggare bjuder på
insikter, kunskap och
inspiration om allt från vilt till
vegetariskt. Läs mer om bland
annat tonic, ramennudlar och
grillad pizza på PS bloggar.

TIPS OM HÖJDARE

Förra veckans höjdare var den
enkla men utmärkta chilisåsen
Sriracha. Hitta fler
rekommenderade produkter på
PS genom att söka på, just det,
”veckans höjdare”.

SALTA MED SJÖKORALL

Den här örten (inte korallen)
trivs intill salta hav och är även
är känd som glasört, havsfänkål,
samphire och salicorne. Och
den smakar salt. Läs mer om
sjökorall.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Du hittar oss på
@professionalsecrets och vi
tycker verkligen du ska bidra
med en bild på mat du är stolt
över…

BÄSTA
STUDENTPRESENTEN

En vass och fin kockkniv i är
början på en vass och fin
framtid i det egna köket. Köp

Valborg firas med grillat grönt!

Till midsommar, till jul och till påsk ska man äta sill (och diverse annat),
men vad äter man till Valborg? ”Varmkorv som man grillar på elden”
föreslog någon. På PS slår vi hellre ett slag för grillade grönsaker.

Du hittar tips hur du lyckas med grönt på glöden på sidan: "Grilla
grönsaker som ett proffs".

Om du har bestämda och inspirerande åsikter om vad man äter till
Valborg så får du gärna dela med dig på PS-Forum.

Kylskåpsrensarsoppa en vinnare
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proffsiga köksredskap (och goda
matvanor) till vårens studenter i
PS webbshop.

SKICKA VIDARE

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

Det är gott, proffsigt och klimatsmart att ta vara på det som blev
över. För att uppmärksamma det här ordnade Professional Secrets en
Instagramtävling om bästa rätten på påskbordets rester. 

Tävlingens vinnare blev Marie Lyander-Magnussons
Kylskåpsrensarsoppa på bland annat “en skrynklig morot, en ledsen
selleri och några överblivna bönor”. För sitt smarta recept och sin
snygga bild belönades Maria med PS stora kockkniv värd 1350 kronor.

Du hittar juryns motivering och – framför allt – receptet på
Kylskåpsrensarsoppan på PS-webb.

PS kastruller kommer

Det senaste tillskottet till ”Chef’s Essential Kit” från Professional
Secrets är tre snygga, tunga proffsiga kastruller. Med två lager rostfritt
stål som omsluter tre lager aluminium som går ända upp till kanterna för
optimala värmeegenskaper.
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Läs mer och förhandsboka dina kastruller på PS-webb.

Klassiska recept

Hur ska du veta vilket av alla tusentals recept på internet som är bra?
Lugn, PS hjälper dig!

Vi har tagit fram och testat ”PS klassiker”, klassiska recept som du vet
håller måttet. Sök på PS klassiker under RECEPT.

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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