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Mat fra Nord-Norge presenterer 90 typiske retter og bakverk fra Nord-Norge. Norske tradisjonsretter som
bringer frem gode minner fra barndom med enkle og gode oppskrifter fra mormors kjøkken. Boken er rikt
illustrert med matbilder, naturbilder, jaktbilder og bilder fra fiskefeltene.
Eirik Nilssen
(f. 1958) er oppvokst på Senja i Troms.
Han har studert ved Westerdals School of Communication og arbeidet som magasin- og bokdesigner i
Hjemmet Mortensen og som art director i reklamebransjen. Han arbeider idag i reklamebyrå som designer og
matfotograf for flere av landets ledende kokker og næringsmiddelprodusenter.

Han har tidligere gitt ut kokeboken Mat fra Senja som ble kåret til Skandinavias tredje beste kokebok i den
internasjonale kokebokkonkurransen Gourmand World Cook Book Awards. Kokeboken Mat fra Nord-Norge
er bok nummer to i en serie på tre bøker som fokuserer på norske tradisjonsretter. Bok nummer tre kommer i
2016.
Tinja-Vegard tilbyr matkurs, gjestespill, konsulenttjenester og lei gourmet-kokk hjem i hele landet. Ellers

tilbys tjenester som servering for private lag, bedrifter. DLS Din lokale storkjøkkenforhandler av proff
kjøkken utstyr. Vi er lokalt forankret og kan tilby god oppfølging og personlig kontakt. Vi lagerfører de fleste.
Norsk mat til nye høyder. Vi setter oss ambisiøse mål for å bringe norsk matproduksjon et godt skritt videre.
Sunne kaker? Her finner du oppskrifter på kaker, muffins, desserter og annen bakst - uten sukker og med lav
GI. Endelig er det mulig å kose seg uten dårlig. Følg den intense thrilleren fra Nord-Norge, der den kalde
krigen aldri helt tok slutt. Nettbutikk. Skal du ta Etablererprøven for serveringsvirksomhet eller
Kunnskapsprøven i alkoholloven? VINN tilbyr læremateriell, kurs og nettbaserte prøver for å. Lokus er
Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre
læringsressurser for elever, samt.
AGAkonditori: NYHET! Fra 1. mars er denne godbiten å finne i vår kakemeny. PEANØTTKAKE laget med
kjeks- og peanøttbunn, pisket kremfløte, og toppes med. Farout Event og Opplevelse skreddersyr arktiske
opplevelser og events for sine kunder i Tromsø og Nord-Norge. Landslaget for matematikk i skolen, en
organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning.

