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Er du jeger eller fisker og liker og ferdes i skog og fjell? Eller foretrekker du å kjøpe råvarene i butikken?
Uansett vil denne boken presentere et vell av lekre, velprøvde viltoppskrifter basert på hva naturen har å gi.
Her finner du oppskrifter med alle slag viltkjøtt, fisk, sopp, bær og urter, og i tillegg får du forfatterens egne
tradisjonelle brød- og lefseoppskrifter.
Velkommen til matnorge.no Målsettingen med denne portalen er at enda flere skal få ta del i det store utvalget
av velsmakende lokale produkter som. vårt fiskematkjøkken Førsteklasses råvarer fra havets spiskammer!
100% naturlige råvarer er det eneste som nytter når du skal lage det beste. Supersunn salat med kylling,
spenstige grønne grønnsaker og smakfull gremolata på toppen. Ser lekker ut og smaker godt. Serveres like
gjerne til lunsj som til middag. portrettintervjuet fra vgtv – finalist «Årets matblogger 2014» follow. © 2016
trines mat as Vilt, vakkert, velsmakende - og vanvittig morsomt! Å sitte rundt et bål skogen. Være helt stille,
være ett med naturen. Kjenne deg fri, kjenne den gode lukten av. Lokale produsenter Det er mange forskjellige
produsenter i Eventyrsmak - alle med sine spesialiteter.
Bli bedre kjent med dem og deres produkter her. Speket kjøtt er tradisjonell, enkel og god mat. Spekemat kan
gjerne spises på en travel hverdag, men hører også med på en norsk festbuffet eller når du skal. Dyrene har
gresset gjennom vår og sommer for at vi skal kunne lage velsmakende høstmat av lam. Kotelettene, skanken,
bogen, ja kort sagt alt er godt fra. Umami er den femte smaken. 27.
04.2012. Den store smaken, som alle kjenner men få kan sette navn på. Hvis du lurer på hvordan umami

smaker, så legg merke til at. Epler bakt i ovnen smaker alltid godt, men toppet med litt "crumble" er det rett og
slett superdigg. Kan nytes som et mellommåltid, men egner seg også godt som dessert.

