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 Andra nyheter  

 NU ÄVEN OFF-LINE  

 

Med den senaste versionen av
PS Kött finns proffsens alla
kunskaper och knep i din
smartphone även när du inte
har täckning: I gårdsbutiken,
vid bryggan, när du vill läsa i
flygplansstolen...

 

 FORUM HAR SVARET  

 

”Kan jag grilla min
Wagyuentrecote för 410:– på en
engångsgrill för 9:90?” Ställ
dina frågor på vårt forum.
Fungerar både i vår app och på
professionalsecrets.com.

 

 NY BLOGGARE  

 

Ny i vår växande skara bloggare
är Johan Hedberg,
råvarufanatiker och mannen
bakom ”matgeek.se”. Följ
honom under den berömda
stunden i hängmattan.

 

 SOMMARENS GRILLTIPS 1  

 

Om vi får välja sommarens
bästa grilltips från proffsen så är
det: ”Köp inte en finare grill än
grannen, köp finare kött.”

 

 SOMMARENS GRILLTIPS 2  

 

En dubbelt så tjock bit kött tar 4
gånger så lång tid att bli färdig.
Och dubbelt så långt från kolen
är värmen 4 gånger svagare. Ha
koll på det.

 

 SKICKA VIDARE  

 

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

 

 

Smakligare sommar med PS Kött

Ska du njuta semestern någonstans i Sverige i sommar? Glöm inte att
få med dig vår app ”PS Kött”. Läs mera här.
    PS Kött lotsar dig till närmaste köttbutik oavsett var i landet du
befinner dig. När du har hittat till butiken och ska välja kött till kvällens
middag så är appen fullmatad med information och inspiration direkt från
proffsen.
    I skrivande stund täcker registret 1000 kvalitetshandlare i hela landet
– som med hjälp från våra medlemmar ska bli ännu fler. Smaklig
sommar!

Du har konsumentmakten

Vår app ”PS Kött” är inte bara en källa till inspiration och en vägvisare –
den bjuder även på lite konsumentmakt. När du har hittat till en butik kan
du betygsätta den så att alla vi som älskar fina råvaror kan påverka
utbudet och gynna dem som gynnas bör.
    Om du saknar en butik i vårt register, tipsa oss på

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-jkmhtk-l-t/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-jkmhtk-l-i/
http://professionalsecrets.forwardtomyfriend.com/j-l-2AD73FFF-jkmhtk-l-r
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-jkmhtk-l-d/


mejlet till dem. professionalscerets.com. Tack för hjälpen!

 

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-jkmhtk-l-o/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-e-jkmhtk-l-y/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-u-jkmhtk-l-j/

