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Allt i en gryta Lisa Lemke boken PDF Lisa Lemke har gjort det igen! En kokbok full med smart mat och
köksglädje. Mat som sparar tid, disk och möda, men som slösar med mustiga smaker, höstfeeling och

välbefinnande. Här handlar det helt enkelt om att slänga ner alla ingredienser i en gryta, form eller kastrull
och låta det koka ihop i godan ro. På spisen eller i ugnen. Det är comfort food när den är som bäst - bekvämt,
enkelt och rustikt. Så att du kan ägna tid åt annat. Som att känna höstlunken och varva ner.Nöt, vegetariskt,
vilt, fläsk, fisk, kyckling, korv - allt åker ner i grytor och formar och puttrar ihop till sanslöst goda rätter. Med
en liten smula planering kan det både bli snabbmat och kalaskäk. För att inte tala om rest-räddare! För här
hittar vi både blixtsnabba vardagshjältar och smarta långkok som till exempel fried rice, högrevschili,

majssoppa mexistyle, saltimbocca på fläskkotlett eller veggiepanna med gorgonzola. Och som grädde på
moset finns här förstås ett kapitel med söta avslutningar, exempelvis äppelkolapaj med mandelsmul,

chokladrisotto med hallon eller nutella- och bananpaj.Vi pratar alltså om mat som gjord för ruggiga höst- och
vinterkvällar. Mat som skänker kärlek och värme när vi behöver det som mest. Med Allt i en gryta och Lisa
Lemkes omisskännliga matglädje uppstår fantastiska genvägar till både snabblagade tisdagssoppan för
familjen och söndagsgrytan för hela tjocka släkten (kanske plus ett gäng grannar). Allt i en gryta mitt på

bordet. Inget tjafs, fram med tallrikar och bestick så äter vi tillsammans!

 

Lisa Lemke har gjort det igen! En kokbok full med smart mat och
köksglädje. Mat som sparar tid, disk och möda, men som slösar med
mustiga smaker, höstfeeling och välbefinnande. Här handlar det helt

enkelt om att slänga ner alla ingredienser i en gryta, form eller
kastrull och låta det koka ihop i godan ro. På spisen eller i ugnen.
Det är comfort food när den är som bäst - bekvämt, enkelt och

rustikt. Så att du kan ägna tid åt annat. Som att känna höstlunken och
varva ner.Nöt, vegetariskt, vilt, fläsk, fisk, kyckling, korv - allt åker
ner i grytor och formar och puttrar ihop till sanslöst goda rätter. Med
en liten smula planering kan det både bli snabbmat och kalaskäk. För

att inte tala om rest-räddare! För här hittar vi både blixtsnabba
vardagshjältar och smarta långkok som till exempel fried rice,

högrevschili, majssoppa mexistyle, saltimbocca på fläskkotlett eller



veggiepanna med gorgonzola. Och som grädde på moset finns här
förstås ett kapitel med söta avslutningar, exempelvis äppelkolapaj
med mandelsmul, chokladrisotto med hallon eller nutella- och

bananpaj.Vi pratar alltså om mat som gjord för ruggiga höst- och
vinterkvällar. Mat som skänker kärlek och värme när vi behöver det
som mest. Med Allt i en gryta och Lisa Lemkes omisskännliga
matglädje uppstår fantastiska genvägar till både snabblagade
tisdagssoppan för familjen och söndagsgrytan för hela tjocka

släkten (kanske plus ett gäng grannar). Allt i en gryta mitt på bordet.
Inget tjafs, fram med tallrikar och bestick så äter vi tillsammans!
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