
30 januari 2016

Andra nyheter
VECKANS HÖJDARE

Att hitta bra grönsaker i januari-
februari är en utmaning. Men i
frysdisken finns en råvara som
håller hög och jämn kvalitet:
Findus frysta ärter är veckans
höjdare.

GRÖNSAKSGUIDEN

Du hittar den under Chef de
Partie grönsaker.

INGET KÖK UTAN LÖK

Hela världen lagar lök. Läs mer
om lök:

GETENS ÅR?

PS-bloggaren Anna Barkman-
Messeter spanar mattrender
2016

FLER PS-PRODUKTER

Kolla in vilka fler produkter
kommer i serien Chef’s
Essential Kit.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

@professionalsecrets

SKICKA VIDARE

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

Älska mat. Älska kreativitet.

Är det en ny mattrend? Är det Arcimboldo? Nej, det är en foodie.
 
I vår första reklamkampanj ville vi säga säga något om matlagning och
kreativitet. Det blev en serie masker signerade stylisten Martin
Bergström, fotografen Carl-Johan Paulin och reklambyrån New Agency.
 
Kampanjen syns snart i en glassig tidskrift nära dig.

Vegovardag och vegofest

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-t/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-i/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-d/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-o/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-b/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-n/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-p/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-x/
http://professionalsecrets.forwardtomyfriend.com/j-l-2AD73FFF-hkiijut-l-r


Du har väl inte missat Chef de Partie GRÖNSAKER med proffsens tips
och kunskaper om alla grönsaker du kan tänka dig? I år tänkte vi satsa
på vegetariskt. De flesta av oss har nog kommit igång med grönare
vardagar, men hur lagar man vegetariskt till fest?
 
Gå in och diskutera och ös på med kunskap och idéer på forum:
FESTVEGO!
 
Och en sak till: Ska vi skriva vego eller veggo? Vad tycker du?

Vinnaren är potatisskal och äppelskruttar!

Professional Secrets vill uppmärksamma att vi ska slänga mindre mat,
inte minst kring jul och nyår. Därför arrangerade vi under mellandagarna
en tävling för den bästa rätten på rester.
 
Vann det gjorde Emil Dahlberg med sin resträtt med cajunkryddade
potatisskal och en rökt majonnäs gjord på äppelskrutt.
 
Grattis Emil! 
 
Tre bidrag fick tröstpris i form av vår bok Chef de Partie - fisk
Grattis till Anax666, marielyander och Spotandtell!
 

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-m/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-c/


Läs mer om tävlingen om bästa resträtt på PS-webb
 
Kolla in alla bidrag på Instagram under hashtaggen #bastarestratten

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.

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-q/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-a/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-hkiijut-l-f/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-e-hkiijut-l-y/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-u-hkiijut-l-j/

