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Denne boka skal friste deg til å tilberede og spise maten som produseres i vårt distrikt!
Det er mange gode grunner til at vi skal velge lokale råvarer. En er at vi kjenner lokale råvarer bedre og vet
hvordan de skal behandles. Som for eksempel at det lønner seg å bruke en spiseskje sukker for hver liter vann
når du koker Vestfold-asparges! Lokale råvarer er dessuten ferskere enn importert mat.
Det er gourmetkokken Edgar Ludl som har komponert oppskriftene. Ludl er opptatt av spennende mat som er
sunn og enkel å tilberede.
Boka gir deg informasjon om hvor du skal få tak i de lokale råvarene, og oppskriftene inspirerer deg til et mer
variert, sunt og lokalt kosthold!
Steinar Ulrichsen har ført det hele i pennen, mens Olaf Akselsen har fotografert alle rettene.
Velkommen til VestfoldMat SA! Trykk på bildet over for vår web-brosjyre, eller gå til Smaken av Vestfold.
Du kan også følge oss på Facebook VestfoldMat - Smaken av det gode liv i Vestfold!. Vel inne i det nye året,
før sesongen braker løs; Mye fortsetter å skje på matfronten. Kjøp 'Vestfoldmat, en kulinarisk reise i Vestfold'
av Edgar Ludl fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet
9788292284865 "Vestfoldmat - en kulinarisk reise i Vestfold" av Edgar Ludl - Se omtaler, sitater og
terningkast. Se hva andre. TBs matanmeldere har vært på Farris Bad: – Denne desserten gidder jeg faktisk
ikke å spise opp, det er bortkasta kalorier Vestfoldmat SA Husebyveien 70, 3280 Tjodalyng. Vis i kart. 3. 0
Skriv omtale. Ditt firma? Send e-post; PROFF. Firmainformasjon. Org nr 992638710. Juridisk informasjon.
Vestfoldmat (Innbundet) av forfatter Edgar Ludl. Mat og drikke. Pris kr 219 (spar kr 31). Vestfoldmat; Rubb
og stubb; Nyheter; Tønsberg; Se kommentarer. Flere saker. Gå til forsiden. Til toppen Les tb.no i fullversjon;
Adresse: Postboks 33, 3101 Tønsberg; Vestfoldmat (Innbundet) av forfatter Edgar Ludl. Mat og drikke. Pris kr
219 (spar kr 31). Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Vestfoldmat Sa. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo,
regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

