
Spiselige blomster
Hent bøger PDF

Sylvester Andersen

Spiselige blomster Sylvester Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Sommeren stå for døren, og haven og
skoven blomstrer på livet løs. De er smukke i naturen, de er smukke på bordet i vaser, men de kan i høj grad

også spille en fin rolle på tallerkenen. Spiselige blomster giver os en helt ny måde at lave mad på – de
præsenterer en ret på skønneste vis, og smagen har også sin del at byde på. Der er al mulig grund til at

komme i gang med at plukke og eksperimentere.

Den danske sommer bringer masser af blomster med sig, især i haven og i skoven. I restauranterne har de
spiselige blomster i flere år været brugt til raffinere og forfine retterne med, og nu begynder de også at finde
vej til køkkenerne derhjemme. Det er slet ikke kompliceret, og der er al mulig grund til at byde de smukke

sommerblomster indenfor, især om sommeren hvor de er flottest og smager bedst.

Bogen giver os grundlæggende viden om spiselige blomster – hvordan de ser ud, og hvor man kan plukke
dem. Hertil kommer et væld af opskrifter og ideer til, hvordan man kan bruge blomsterne i alt fra kolde og
varme retter til desserter. Blomster kan både være søde, sure og bitre, så der gives også anvisninger til,

hvordan man vælger den rigtige blomst, som passer til den ret, man gerne vil lave.

Spiselige blomster er til den nysgerrige, der gerne vil inspireres og berige sit køkken med nye oplevelser. Som
elsker smuk mad og sætter pris på de nye spændende smage, som blomsterne kan bidrage med. Den gode

nyhed er, at mange af os har dem lige uden for døren.

Om forfatteren
Sylvester Andersen har siden barnsben været med i køkkenet og kom meget naturligt i kokkelære som 16-
årig. Med en sølvmedalje fra kokkeskolen rejste han i 2012 til USA for at arbejde på toprestauranter i New

York og dernæst ligeså i Danmark. Sylvester har en stor passion for små, flotte detaljer i maden, især blomster
og spæde urter.
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blomstrer på livet løs. De er smukke i naturen, de er smukke på
bordet i vaser, men de kan i høj grad også spille en fin rolle på

tallerkenen. Spiselige blomster giver os en helt ny måde at lave mad
på – de præsenterer en ret på skønneste vis, og smagen har også sin
del at byde på. Der er al mulig grund til at komme i gang med at

plukke og eksperimentere.

Den danske sommer bringer masser af blomster med sig, især i
haven og i skoven. I restauranterne har de spiselige blomster i flere
år været brugt til raffinere og forfine retterne med, og nu begynder
de også at finde vej til køkkenerne derhjemme. Det er slet ikke
kompliceret, og der er al mulig grund til at byde de smukke

sommerblomster indenfor, især om sommeren hvor de er flottest og
smager bedst.

Bogen giver os grundlæggende viden om spiselige blomster –
hvordan de ser ud, og hvor man kan plukke dem. Hertil kommer et
væld af opskrifter og ideer til, hvordan man kan bruge blomsterne i
alt fra kolde og varme retter til desserter. Blomster kan både være



søde, sure og bitre, så der gives også anvisninger til, hvordan man
vælger den rigtige blomst, som passer til den ret, man gerne vil lave.

Spiselige blomster er til den nysgerrige, der gerne vil inspireres og
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