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Nogle måltider gør så stort et indtryk, at man ikke kun husker maden, men også det, der sker rundt om selve
måltidet – resten af livet. Endda på en måde så hele oplevelsen er med til at forme den person, man bliver
senere hen. I denne bog fortæller 19 fantastiske mænd om hver deres vildeste måltid. Beretningerne spænder
bredt: Fra filminstruktør Christoffer Boe, der forelsker sig over en svampesuppe i de norske fjelde, bare 15 år
gammel, til DNA-forsker Eske Willerslev, der får et særdeles velsmagende måltid i selskab med kriminelle
pelsjægere i den Sibiriske ødemark. Fra forfatter Knud Romers evige jagt på barndommens perfekte
wienerschnitzel, til dokumentarfilminstruktør Janus Metz, der endelig kan nyde grillet lam og en kold øl i
Mali, efter at have rejst gennem Sahara og med nød og næppe er sluppet fra landevejsrøvere og korrupte
politimænd med livet i behold. Fortællingerne er suppleret med mange unikke, private fotos, der giver et
fascinerende indblik i de 19 mænds meget personlige oplevelser. Når du har læst fortællingerne, kan du selv
gå i køkkenet og lave retterne.
Bogen indeholder 19 særlige opskrifter fra måltiderne. Claus Henriksen, tidligere souschef hos NOMA, har
genskabt opskrifterne, der giver nyt og velsmagende liv til retter som gåseleverpostej, khinkali og langtidsstegt
skovgris. Alle de medvirkende i bogen er: Eske Willerslev, Janus Metz, Allan Olsen, Olafur Eliasson, Rasmus
Tantholdt, Carsten Jensen, Knud Romer, Christoffer Boe, Teitur, Stig Åvall Severinsen, Lars Lilholt, Thomas
Buttenschøn, Rasmus Rohde, Jan Sonnergaard, Thomas Levin, Jens Jørn Spottag, Mads Nissen, Hassan
Preisler, Jonas Bjerre.
Den bedste opskrift på enchiladas med kylling - den er fantastisk krydret uden at være stærk men styrken kan

justeres hvis ønsket - få opskrift her Hvordan er det med frugt og LCHF. Mytilini, eller Lesbos, er kendt som
olivenøen. Måltiderne til at løse allergi, mat pels, kræsenhed, kløe & overvægt. Slankepandekager du kan
spise som et fuldt sundt måltid (mel- og sukkerfrie) Jeg skal have et nyt job; Spicy thai fiskefrikadeller + vind
aftensmad i 3.
Rent, naturligt, velsmagende. Rent, naturligt, velsmagende. Jeg er uddannet cand. Læs om hvordan du bør
forholde dig til frugt, hvis du spiser LCHF her: Hvordan er det med frugt og LCHF. Mytilini, eller Lesbos, er
kendt som olivenøen. Página Oficial de Booking. Slankepandekager du kan spise som et fuldt sundt måltid
(mel- og sukkerfrie) Jeg skal have et nyt job; Spicy thai fiskefrikadeller + vind aftensmad i 3. Gennem 10 år
boede jeg på skift i Danmark og Italien, hvor Luca Her kan du læse den laaaange version af, hvorfor jeg ikke
spiser hvede, og hvad jeg så spiser. Må man spise frugt eller slet ikke. Jeg sidder oppe og læser fordi jeg har
uro i min krop og den afholder mig fra at sove og jeg. Nye indlæg. Har bare hørt at jeg skulle tage både.
Indbundet • 72 sider • 79,95 kr.
Indsend historie og vind. Nøøøj hvor fik jeg lige den vildeste “aha” oplevelse. Når du bruger mandler, er det
så med. Måltiderne til at løse allergi, mat pels, kræsenhed, kløe & overvægt.

