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BESKRIVNING

"Jag tycker om en gammaldags jul! Jag kavlar upp ärmarna och lagar all julmat från grunden. Jag lägger in
sillen, gravar laxen, rullar köttbullar, kokar och griljerar skinkan, gör revbensspjällen ... Inget får saknas!
Sen är det gott med en kall snaps och lite mumma!"Ja, så ser Sveriges främste kock, nestorn Leif
Mannerström, själv på det här med julmaten. Ta honom till hjälp och gör dina drömmars julbord! Den
bästa skinkan, de godaste gotterna, korven, sillarna, köttbullarna, den ångande glöggen, den hemgjorda
marsipanen, vörtbröd, dopp i grytan, senap, kanel, saffran, kardemumma ... Recepten, råden och
tipsen.Mannerströms Jul är en remake av Mannerströms julkokbok som kom 2010. Den nya boken är i
något mindre format och på 160 sidor mot originalbokens 240. Mycket av det extra bildmaterialet har
utgått i denna "folkupplaga" medan de allra flesta recepten finns kvar, totalt ca 100 recept på den godaste
julmaten."Jag är inte mycket för halvfabrikat och snabba lösningar. Julmaten måste lagas från grunden på
riktiga råvaror. Då finns det inget som är godare. Sedan samlar man familjen, tänder ljusen, ser ögonen
glittra på både ung och gammal. Det finns inget bättre än en riktig jul!"



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mannerströms inlagda jul - Tasteline.com

Pris: 138 kr. halvklotband, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Mannerströms jul av Leif
Mannerström (ISBN 9789113055053) hos Adlibris. Fraktfritt över ...

Svensk Jul: Mannerströms julkokbok

Kungsbacka (JJ) Mästerkocken Leif Mannerström bjuder nu i juletider Jaktjournalens läsare på ett härligt
vildsvinsskinkerecept. Det är vilt, kryddigt och doftar ...

Mannerström, L - Mannerströms julkokbok - 13024004 - norstedts.se

Laga Leif Mannerströms goda julmat. Stjärnkocken delar med sig av sina bästa recept och tipsar om
genvägar i köket.
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MANNERSTRÖMS JUL

https://www.bo-fi.club/?p=MANNERSTR%C3%96MS%20JUL&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MANNERSTR%C3%96MS%20JUL&ln=se

	Mannerströms jul PDF E-BOK
	Leif Mannerström
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	MANNERSTRÖMS JUL



