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SalatTøsen Mette Løvbom Hent PDF Lækker bog spækket med salater til hele året fra den utroligt populære
Salattøsen, der er kendt fra både tv og sin velbesøgte salatblog.

Salattøsen – alias Mette Løvbom – har gode opskrifter på og inspiration til nye salater til enhver lejlighed
hele året rundt. Hvad enten man er til bagt blomkål med sennepscreme, grillet spidskål med porrepesto eller
en grønkåls-coleslaw, vil man i denne bog med garanti kunne finde en god salat til både hverdag og særlige

lejligheder.

Bogen er inddelt efter råvarer i sæson, og opskrifterne er sammensat og afstemt ud fra, at der altid skal være
lidt surt eller syrligt, lidt sødme, noget blødt og noget knas, som tilsammen giver en velsmagende salat, der
har det hele. Så ud over de mange salater er bogen også fyldt med alle former for marinader, pestoer, sylt og

lækkert urtedrys, knas og knæk.

Bag Salattøsen står Mette Løvbom, der tilbage i 2013 oprettede fællesskabet Salattøsen, først på facebook og
senere som hjemmeside. I dag har de to universer henholdsvis 85.000 trofaste følgere og over 100.000
besøgende om måneden. Mette Løvbom/Salattøsen har desuden været vært på programmerne ”Årstidens
spisekammer”, der stadig kan ses på fl ere af TV 2 Regionalkanalerne. Mette Løvbom/Salattøsen holder
desuden også workshops og foredrag for både professionelle kokke og madinteresserede danskere i det

ganske land.
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