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 Andra nyheter  

 BÄSTA BUTIKSAPPEN  

 

När vi skapade vår app ”PS
Kött” (App Store/Google Play)
så skapade vi även – av bara
farten – landets mest kompletta
register över butiker som säljer
kvalitetskött. Prova själv får du
se. Du kommer att hitta
guldkorn.

 

 HJÄLP OSS SKAPA FORUM  

 

Hjälp oss att göra vårt forum till
platsen där du hittar Sveriges
bästa frågor, bästa svar och
bästa diskussioner kring mat.
Gå in på
www.professionalsecrets.com
och dela dina kunskaper med
andra som också funderar över
saker som ”Hur lyckas man med
havskatt?”.

 

 PRISPRESSA MED OSS  

 

Under hösten förhandlade vi oss
till ett extremt bra, ”crowd
sourcat” pris på Therma 1
(proffsens favorittermometer)
till våra medlemmar. Hör av dig
om det är något annat redskap i
köket du vill komma åt till
crowd sourcat PS-pris.

 

 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 vinter.
Därefter ska vi ta itu med
grönsaker, såser, vilt…

 

 FRÄN RUSSIN TILL ÄLGAR  

Du läser väl våra bloggare?

Tre perfekta julklappar till dig och
dina mest matglada vänner

Professional Secrets har tagit fram tre produkter som vi tror du skulle
tycka om. Som medlem i Professional Secrets har du möjlighet att köpa
dessa före alla andra och till specialpris. Erbjudandet gäller t.o.m.
1/12-2013. Frakt och hantering kostar 60 kr. Över 500 kr ingår frakt och
hantering.

PS bordstabletter

Ett paket bestående av fyra st bordstabletter med olika motiv. Rustik,
slitstark och vattenavvisande canvas i 100% bomull, 29*42 cm.
 
Med kunskap och tips från några av Sveriges duktigaste köttkockar har
vi tagit fram och låtit trycka upp fyra dekorativa och faktaspäckade
styckscheman för ko, lamm, gris och fågel.

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


 

Under hösten har de delat med
sig av sina upptäckter och
kunskaper kring bland annat
hemmaskördade tomater,
russin, konfitering, nyskjutet
älgkött, pumpor, kaniner och
Yuzu. Deras matnyttiga
skriverier hittar du på
www.professionalsecrets.com.

 

 SKICKA VIDARE  

 

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

 

 

Pris till våra vänner 198 kr
Rek. utpris 295 kr

PS köttbok

Över 120 sidor, fullmatade med inspiration och handfast kunskap om
kött. Duktiga kockar lär dig hur man väljer, förvarar, förbereder, lagar
och serverar kött på ett professionellt sätt. Omslaget är laminerat för
ökad tålighet i köket. Ett elastiskt band ger ökad funktion.
 
Pris till våra vänner 94 kr
Rek. utpris 154 kr

PS kockslängar

Ett paket bestående av två st kockslängar framtagna i samarbete med
proffs. Kockslängen är ett mångsidigt redskap. I händerna på en
professionell kock blir en kökshandduk av hög kvalitet ett av kökets
viktigaste och mest mångsidiga redskap.   100% ofärgad bomull, 50*70
cm, 270 gram/kvm 
 
Världens första bok om slängar följer med, en praktisk guide med

http://professionalsecrets.forwardtomyfriend.com/j-l-2AD73FFF-tkjluty-l-r


värdefulla tips och råd.   
 
Pris till PS medlemmar 130 kr  
Rek. utpris 195 kr

Så här beställer du:

Skicka ett e-mail till info@professionalsecrets.com    
 

eller ring till 08 - 704 91 00.

 

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-tkjluty-l-d/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-e-tkjluty-l-y/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-u-tkjluty-l-j/

