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Sommermat - En guide til sommerens mat inneholder over 70 forfriskende og smaksrike oppskrifter, som med
stort hell kan nytes i løpet av sommeren. Boka er også proppfull av gode tips som kan gjøre din
smaksopplevelse mye bedre.
I denne sommerboka gis gode anbefalinger til hvilke råvarer som bør tas i bruk for å få den beste opplevelsen.
Sommeren er også grillens høytid, så det er selvfølgelig også noen gode grilltips med.
Velbekomme og god sommer!
Noe ved denne årstiden jeg forguder er varme solfylte dager, og ukompliserte lunsjer og middager. Av og til
lager jeg hjemmelaget potetsalat- mye potetsalat! Få inspirasjon og oppskrifter til god sommermat. Sommeren
er full av herlige, friske norske råvarer og mange gode anledninger til å nyte god mat. God sommer!
Smaksrike pølser, krydrete hamburgere og kyllingprodukter og eksotisk grilltilbehør. Mange av produktene
som kommer i butikkhyllene i mai er smaksrike og inspirert. Sommermat på under 20 minutter! Meny har satt
sammen middager som tar under 20 minutter å tilberede. Tips til sommer-snacks! Enkel, god sommermat som
gir mersalg Suverent til uteserveringen. Ta kontakt for ønsket utvalg. Fingermat web.pdf (30.3.2017) Den
Gode Nabo har siden nittitallet etablert seg som en av Trondheims best besøkte puber.
I begynnelsen var Naboen, som den gjerne blir referert til, en bydelspub. Sommermat på under 20 minutter!

Meny har satt sammen middager som tar under 20 minutter å tilberede. Velkommen til MENY.
no. La oss inspirere deg med gode og unike oppskrifter, nyttige tips og god informasjon om våre butikker,
åpningstider og annen info om MENY. Her finner du oppskrifter på enkle tapasretter til både høytid og fest.
19.05.2017 Bøndene stanser utkjøring av mat. Bøndene blokkerer i dag tidlig utkjøring av mat fra lagrene til
ASKO, Coop og Rema. NorgesGruppen mener det er.

