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KÖKSSKOLAN – en ren guldgruva nu när det börjar bli aktuellt att laga mera mat
hemma och veta mera om Säker Mat och hur man planerar, köper, förvarar och
bearbetar, med bra och riktiga råvaror och utan en massa onödiga tillsatser.
Inte ens om man köper 10-talet av de moderna kokböckerna med mängder av recept
och bilder, får man de väsentliga grunderna.
Se längre ner både innehållsförteckning och förord av numera berömda Lotta
Lundgren, känd från ett flertal TV-program.
Nu har verkligen en bok blivit aktuell och en suverän investering, KÖKSSKOLAN, för
de som vill läsa något ”positivt” och användbart.
För en tid sedan sände TV2 en serie”Landet Brunsås” och nyligen en annan serie
”Historieätarna”. En av de medverkande i programmet, Lotta Lundgren, var med och hon

författade boken KÖKSSKOLAN i EU-projektet Säker Mat för några år sedan, som vi
medverkade i.
Boken är tidlös men mer aktuell nu än tidigare. Varje avsnitt är indelat i VETA,
LAGA, SMAKA och SPARA med mängder av tips, synnerligen ”matnyttigt”!
Att på 167 sidor presentera grunden och tänka på det mesta är ett ”mästerverk” och boken är
lika uppskattad av unga och nybörjare, som lite mer erfarna.

Klipp ur ett av många uppskattande mail:
…”Tusen tack för att du skickade boken i fredags och hjälpte mig fixa en uppskattad present.
Den kom idag och min pojkvän blev väldigt glad. Han har en vän som har boken och har själv
försökt få tag på den tidigare utan att lyckas. Han läste lite i den redan när vi var på
restaurang och firade honom tidigare och sa att han blev väldigt inspirerad. Så inspirerad att
han ska laga nåt ikväll! Jag har själv bara hunnit bläddra i den men kände mer inspiration än
jag gjort av någon kokbok jag tittat i. Lagar inte så mycket mat och har inte så bra
självförtroende gällande matlagning men kände att den här boken nog kan vara en
vändpunkt…”
Författarens förord kommer här nedan:

Boken medföljer som välkomstgåva för de första 1000 nya medlemmarna i KONSUMENTFORUM!
http://bengtingerstam.wordpress.com/2014/05/18/granska-och-informera/

