
Skillnadens skörd : Mat från trädgården året
om

Ladda ner boken PDF

Sara Bäckmo

Skillnadens skörd : Mat från trädgården året om boken PDF

Maten från Skillnadens TrädgårdI Skillnadens Trädgård växer 150 olika sorters grönsaker. Vissa ger skörd
under vår och sommar, andra höst och vinter. Varje dag, året runt, finns mat att hämta i det ekologiska

trädgårdsskafferiet. De senaste åren har matlagningen hos Sara Bäckmos familj förändrats i grunden skörden
styr vilken mat som lagas just idag. En kreativ upptäcktsresa bland hemodlade råvaror har tagit matlagningen
till nya nivåer. För det är när ett berg av nyskördad spenat ligger i stora korgar och bara väntar på att tillagas
som vardagsmaten på riktigt blir en lustfylld utmaning. I boken Skillnadens Trädgård lärde vi känna Sara som
en passionerad odlare som nyfiket och egensinnigt revolutionerat vår syn på köksträdgården, ibland genom
att göra helt tvärtemot vedertagna odlingsregler. I Skillnadens skörd får vi följa med Sara in i köket för att se

hur nyskördade råvaror tas om hand, förvaras och blir till mat för hela familjen.

Skillnadens skörd av Sara Bäckmo och Maria Fors Östberg. Vi använder cookies för att se till att vi ger dig
den bästa upplevelsen på vår hemsida. Ev bara få kvar Sponsrad länk. Jag odlar ju året runt och tycker

mycket om att varje årstid har sina speciella grönsaker som växer bra just då och bara då.

Sara Bäckmo Familj

Vissa ger skörd under vår. 2018maj11 Pris 219 kr. Under våren 2016 kom boken om Skillnadens Trädgård där
Sara beskriver hur hon lyckades skapa sina stora köksträdgård som förser familjen med grönt år efter år. De
senaste åren har matlagningen hos Sara Bäckmos familj förändrats i grunden skörden styr vilken mat som
lagas just idag. Vissa ger skörd under vår och sommar. Skillnadens Trädgård ett ekologiskt trädgårdsskafferi
2016 Skillnadens Skörd mat från trädgården året om 2017. Martin är nog mer känd för sin chiliodling där han
från grunden sår frön till det att hans egen chilisås står på bordet. Vissa ger skörd under vår och sommar andra
höst och vinter. Boken myllrar av favoritrecept på lättlagad vardagsmat proppfull av grönsaker året om. I

boken visas hur nyskördade råvaror tas om hand förvaras. skörd Mat från trädgården året om.
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