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SalatTøsen Mette Løvbom Hent PDF Forlaget skriver: 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.
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