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 Andra nyheter  

 KÖTT PÅ DESIGNTORGET  

 

Inom en nära framtid kommer
”Chef de Partie KÖTT” att säljas
på Designtorget. Det är ett bra
ställe att handla gå bort-
presenter från PS…

 

 FRÅN BLOGG TILL SMÖR  

 

Du läser väl Johan Hedbergs
blogg på vår hemsida? En av
livets goda saker som gör
honom knäsvag (skriver han) är
smör. Till slut blev det en bok.
Läs mer här.
 
Du som får det här nyhetsbrevet
köper den med 30 kr rabatt –
och signerad – här. Ange
rabattkod
"PROFESSIONALSECRETS".

 

 EN BOK FÖR DITT TIPS  

 

I appen PS Kött (Google Play
och App Store) hittar du
Sveriges mest kompletta
register över dugliga
köttbutiker.
 
Tips på fler butiker som platsar i
registret skickar du till
info@professionalsecrets.com.
Publicerade tips belönas just nu
med ett ex av vår Köttbok!

 

 SNART KOMMER SPARRIS!  

 

Och färsk vitlök och vårlamm
och vårkycklingar och primörer
och nypotatis och allt det där
goda. På vår hemsida får du tips
och inspiration hur du ska få ut
det gottaste ur alltihop.

 

 SKICKA VIDARE  

 

Tillsammans får vi bästa möjliga
pris på Bamix!

Stavmixern du hittar i ett proffskök heter ofta Bamix. Den här pålitliga
maskinen från Schweiz har en unik motor, slitstarka delar och gör sitt
jobb i nästan vilken bunke som helst.

Nu kan du som är PS-medlem köpa den till ”crowdsourcat” pris. Vi har
blivit lovade ett mängdpris på högst 1 475 kr/st (inkl bunke och 3 knivar).
Och om vi är riktigt många kan det bli ännu lägre! (Gör gärna en
prisjämförelse på Internet.)
 
Gör så här för att vara med:
1. Läs mer om Bamix M200 Mono här. 
2. Anmäl ditt intresse till info@professionalsecrets.com senast den 5
februari. Värva gärna nya medlemmar som vill ha bästa möjliga pris på
bästa stavmixern.
3. Senast den sista februari (vi behöver lite tid att förhandla) får du en
personlig rabattkod som du anger när du handlar Bamix M200 Mono till
crowdsourcat pris på www.kitchenlab.se!

3 x ÄKTA MAT för 99 kr!

http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-t/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-i/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-d/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-o/
mailto:info@professionalsecrets.com?subject=Tips%20p%C3%A5%20butik
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-b/
mailto:info@professionalsecrets.com?subject=Intresseanm%C3%A4lan%20Bamix%20M200


 

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

 

Tidningen Äkta Mat går från klarhet till klarhet. Den riktar sig mot
matintresserade och handlar framför allt om det som proffsen älskar
allra mest: Fina råvaror. Som medlem i PS får du smaka på 3 nummer
för endast 99 kr om du klickar här.
 

 

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-ildidrd-l-r
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-n/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-l-ildidrd-l-p/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-e-ildidrd-l-y/
http://professionalsecrets.createsend1.com/t/j-u-ildidrd-l-j/

