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Andra nyheter
PS KLASSIKER

Vi har samlat klassiska recept
baserat på proffskockarnas
bästa tips, råd och hemligheter.
Vi kallar dem för PS klassiker:

HAVETS GRÖNSAKER

Nu när det är lite påvert i
svenska grönsaksdiskar, är rätt
säsong att lära dig mer om alger
och sjögräs i matlagningen. Läs
mer här.

TACOS MED NJURTAPP

Ska du laga tacos? Skippa
köttfärsen och använd njurtapp
istället. Vi bjuder på ett enkelt
recept: njurtapp tex-mex

KUNSKAPEN GÖR
PRODUKTEN

Professional Secrets föddes ur
en enkel insikt: Vi som är
intresserade hemmakockar vill
gärna kunna allt det där som
proffsen kan. Handla i
webbshopen

RÄTT ROTSAK?

Det är alltid säsong för
rotfrukter. Hitta rätt rotsak med
PS rotfruktsguide:

SKICKA VIDARE

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

Smaka på Lilla Smakskolan

När det kommer till kritan handlar precis allt om smak. Det proffsen vet
om grundsmakerna behöver du också veta för att bli duktigare i köket.
De flesta har väl upptäckt att surt har en förmåga att göra salt och och
sött ännu godare. Men inte fullt så många vet att den svåraste smaken,
beskt, gör sig gott med umami.
 
Hur blir man bättre på att sätta smakerna? Börja med Lilla Smakskolan:

Det ska vara friterad kyckling i år
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Ibland är tiden helt enkelt inne för en viss råvara, tillagningsmetod eller
maträtt. Nådens år 2016 verkar turen vara kommen till friterad kyckling.
Trots att den stora trenden går mot mer grönt och mindre (men bättre)
kött på bordet så är det friterad kyckling vi vill ha.
 
Läs proffsens tips på friterad kyckling:

Se filmen bakom kampanjen

Du kanske har sett kampanjen för våra köksredskap? BIlder på folk med
mat i ansiktet. Men har du sett filmen bakom, hur vi fick till de
spektakulära maskerna? Inget är dataanimerat, allt är på riktigt.
 
Se filmen Matglädje i fotostudion:

Älska lilla kockkniven
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Stora Kockkniven finns nu att köpa från PS och får strålande omdömen.
Inom kort kommer Lilla Kockkniven, som vi på PS tycker nästan är ännu
vassare…

Köp din PS kniv i webbhopen

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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