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Toms tips Tom Sjöstedt boken PDF Planera veckans mat med stjärnkocken Tom Sjöstedt! Sju veckors menyer

med stjärnkocken som vunnit tävlingen Årets kock och som tagit kocklandslaget till ett brons i OS.

Fyra snabba, enkla vardagsmiddagar, en snabb men lite lyxigare fredagsmiddag som markerar att nu är det
helg, en trerätters lördagsmiddag då vi öser på - inte nödvändigtvis komplicerad, men baserad på schysta

råvaror - och en söndagsmiddag som gärna får sköta sig själv på spisen under eftermiddagen.

Som en svensk Jamie Oliver stormar han in i våra kök; sprudlande och med glimten i ögat, möjligtvis en
smula oborstad, och full av idéer och åsikter om hur vanliga familjer som vill äta vettigt både kan klara
vardagsmaten och förgylla helgens måltider. Orädd att sticka ut och vara kontroversiell lovprisar han

burktomaterna med sina miljoner möjligheter och sågar den torra trista hummern. Full av smittande energi
och framför allt: en skicklig matkreatör med en bredd som sträcker sig milsvitt från falukorv och

strömmingsflundror till hälleflundra och pilgrimsmusslor. Betoningen ligger på klassiska svenska råvaror och
smaker, och varje recept ackompanjeras av konkreta tips om alltifrån hur man förbereder en middag i god tid

till hur man dubblar recept, tar tillvara resterna och enkelt förvandlar dem till helt nya måltider.

Det är enkelt. Kvalitet. Äkta. Planera som en stjärnkock, så blir du din egen kökschef!

"Jag är väldigt öppen när det kommer till mat. För mig kan korv med bröd eller pizza vara en lika stor
matupplevelse som ostron och löjrom. Allt handlar bara om kärlek till råvaran och hur den behandlas."

Följ med Tom ut i köket! För ett godare liv!
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