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Tid til Grill & Sommermad - 60% rabat! Det er de skønne danske sommerafgrøder, der har fristet os til at
udgive en kogebog med grill- og sommermad. Vores lokale grønsager, frugt og bær har nemlig en fantastisk
smagsintensitet , fordi de vokser langsomt i det relativt kølige klima. De skal nydes i den korte periode, vi har
chancen! I bogen boltrer vi os netop i de danske sommerdelikatesser: hvide og grønne asparges, nye ærter,
kartofler og majs, mylderet af friske krydderurter fra køkkenhaven, rabarber, hyldeblomst og mangfoldigheden
af forskellige bær. Jo, koldskål er selvfølgelig med - i 3 forskellige varianter - ligesom grillen er tændt op til
kød, fisk, fjerkræ, grønsager og frugt. God sommer!
com Glaseret herregårdsskinke med broccoli-salat og salsa Indrømmet. Lav din egen marmelade. Mød de
medlemmer, der blogger på Weber Klubben.
Ikke hvis du spørger Henrik Jyrk fra Restaurant Kul. Der er opskrifter til jul, påske, opskrifter på
sommermad og meget mere.
com Glaseret herregårdsskinke med broccoli-salat og salsa Indrømmet.
Mange af dem har billede, så du kan se hvordan retterne ser ud inden du laver dem. Prøv en
hyldeblomstsirup med en liflig smag af hyldeblomster og citrus – brug den på alt, pandekager, i cocktails og
over sommeren til jordbær og kager. Vi har samlet opskrifter til hele årstidens køkken samt til specifikke

højtider. Grillguruen Johnny Larsen kommer med 5 desserter til grillen, der er lette at kaste sig over. Ikke
hvis du spørger Henrik Jyrk fra Restaurant Kul.
Grillguruen Johnny Larsen kommer med 5 desserter til grillen, der er lette at kaste sig over. Videoopskrift:
Findes der noget bedre end en perfekt grillet bøf.
I SÆSON Her finder du både lækre, hurtige og sunde madopskrifter - helt gratis. Glaseret skinke er ikke lige
traditionelt sommermad, men ledsaget af 2 friske salater ligner det jo en sommerdag i fuld solskin. Vær med
til at stemme om Årets Smag og vind. Glaseret skinke er ikke lige traditionelt sommermad, men ledsaget af 2
friske salater ligner det jo en sommerdag i fuld solskin. Mød de medlemmer, der blogger på Weber Klubben.
Prøv en hyldeblomstsirup med en liflig smag af hyldeblomster og citrus – brug den på alt, pandekager, i
cocktails og over sommeren til jordbær og kager. Vær med til at stemme om Årets Smag og vind.
comarla@baxxpromotion. Han viser dig, hvordan du griller perfekt marineret T-bone steak på grill.
Videoopskrift: Findes der noget bedre end en perfekt grillet bøf.

