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 Andra nyheter  

 PS KÖTT VISAR VÄGEN  

 

Så här skriver en nöjd
användare om vår app PS Kött:
 
”Fredag sen eftermiddag på
väg med familjen i bilen till
Norrtälje kom vi på att vi
behövde kött till middag. Appen
lotsade oss till Husa Gård, ca 6
minuter från där vi befann oss.
Vi handlade flankstek, en nyhet
för oss. Totalt från idé till inköp
till ute på stora vägen igen tog
20 minuter. Kom fram till
fritidshuset, kollade i appen
efter inspiration och tillagning
och hade inte bara en jättegod
måltid utan också en rolig
utflykt.”           – Jon N
 
PS Kött hittar du i App Store
och Android market.

 

 FISKEN KOMMER!  

 

Vi samarbetar just nu för fullt
med Lisa Elmqvist för att ta
fram PS Fisk. Om allt går väl
kommer proffsens kunskaper
och tips till dig redan i höst.
Därefter ska vi ta itu med
grönsaker…

 

 FLAP STEAK PÅ FORUM  

 

Vad blir ”Flap Steak” på
svenska? Om du har svaret på
den här och andra kniviga
matfrågor så får du gärna bidra
med din visdom på vårt forum.

 

 SKICKA VIDARE  

 

Känner du andra som
uppskattar matlagnings-
kunskap direkt från proffsen?  

 

Tillsammans får vi bästa pris på
kockarnas favorit!

 
Termometern är ett av proffskockens viktigaste verktyg. En favorit bland
kött- och fiskkockar är sekundtermometern ETI Therma 1. Den är
supersnabb och superkänslig (mäter decimaler!) med tunn nål och
rekommenderas bland annat av Restaurangakademien.
 
Nu kan vi som är PS-medlemmar köpa den till ”crowdsourcat” pris.
Genom att handla tillsammans har vi blivit lovade ett pris på högst 1100
kr/st. Om vi är riktigt många kan priset bli så lågt som 1000 kr/st!
(Gör gärna en prisjämförelse på Internet. Obs att ditt förhandlade pris
inkluderar värmetålig insticksgivare, moms och frakt.)

Gör så här för att vara med:

1. Läs mer om Therma 1 här. 
2. Anmäl ditt intresse till info@professionalsecrets.com senast den 8

september. Värva gärna nya köpare/medlemmar som vill ha bästa
priset på bästa termometern. Glöm inte att ange hur många
termometrar du är intresserad av.

3. Senast den 15 september (när vi vet hur många vi blir behöver vi lite
tid att förhandla) får du en personlig rabattkod. Ange koden när du
handlar Therma 1 till crowdsourcat pris på www.kitchenlab.se!

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-tthrkkl-l-t/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-tthrkkl-l-i/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-tthrkkl-l-d/


Vidarebefordra gärna det här
mejlet till dem.

 

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.forwardtomyfriend.com/j-l-2AD73FFF-tthrkkl-l-r
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-tthrkkl-l-o/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-e-tthrkkl-l-y/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-u-tthrkkl-l-j/

