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Grilla vego Paul Svensson boken PDF Grilla utan kött - går det? Javisst går det! Det blir gott och mättande
och är dessutom enkelt. Vad sägs om sojagrillad fänkål, salviaspäckad aubergine och glödbakad potatis med
rökt gräddfil? Varför inte testa en grillad sallad med mango och getost, eller bjuda in till pizzakväll med en

underbar tomatsås gjord på grillen?

Kocken Paul Svensson, den vegetariska matens förespråkare, tar dig här med i den gröna grillvärlden och
låter dig smaka allt från varma, härliga sallader till grillade efterrätter. Du får en liten grönsaksskola och lär
dig att ta hand om grönsakerna, piffa dem så där som bara kockar kan till att smaka som det godaste du
någonsin ätit. Du får också lära dig hur grillen fungerar på bästa sätt, vilken utrustning, vilket bränsle och

vilka grilltekniker du behöver.

I boken Grilla Vego får vi lära oss hur enkelt, smakrikt och mättande det blir med helvegetarisk grillning.

 

Grilla utan kött - går det? Javisst går det! Det blir gott och mättande
och är dessutom enkelt. Vad sägs om sojagrillad fänkål,

salviaspäckad aubergine och glödbakad potatis med rökt gräddfil?
Varför inte testa en grillad sallad med mango och getost, eller bjuda

in till pizzakväll med en underbar tomatsås gjord på grillen?

Kocken Paul Svensson, den vegetariska matens förespråkare, tar dig
här med i den gröna grillvärlden och låter dig smaka allt från varma,
härliga sallader till grillade efterrätter. Du får en liten grönsaksskola
och lär dig att ta hand om grönsakerna, piffa dem så där som bara
kockar kan till att smaka som det godaste du någonsin ätit. Du får
också lära dig hur grillen fungerar på bästa sätt, vilken utrustning,

vilket bränsle och vilka grilltekniker du behöver.

I boken Grilla Vego får vi lära oss hur enkelt, smakrikt och mättande



det blir med helvegetarisk grillning.
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