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komma ihåg när du står i matbutiken och ska komma på vad du ska laga för middag. Fem ingredienser, det är
allt du behöver för att komponera en smakrik, näringsriktig och god måltid. Det är i alla fall Jamies Oliver
övertygelse. Med fler ingredienser än så blir det bara krångligt.  Jamie Oliver vill att matlagning ska vara

enkelt och möjligt för alla som vill bli bättre kockar i ett stressigt vardagsliv. Han vill hjälpa oss att lösa ett av
de stora bekymren vi ständigt tampas: Vad ska vi äta till middag? Och han vill att det ska vara välbalanserad,
nyttig och god mat som får oss att må bra. Då räcker det med fem ingredienser.  Med 130 superenkla recept,
alla uppbyggda på fem ingredienser, så kan du ta kommandot i köket och bjuda dig själv, dina närmaste och
dina vänner på god mat veckans alla dagar. Bokens kapitel är ordnade efter huvudråvaran i rätten, såsom
kyckling, lamm, fläsk, fisk, ägg, sallader, vegetariskt och pasta. Bestäm dig bara för den huvudråvara du är
sugen på och den här boken ger dig inspirationen och receptet. Varje recept presenteras i överskådlig och
läcker form. Korta steg-för-steg instruktioner, tydliga ingredienslistor och redovisande bilder på de fem

ingredienserna som ingår i rätten samt en vacker matbild gör det supertydligt att förstå hur rätten ska lagas.
Det kan nog inte bli mer pedagogiskt än så.Det här är den optimala vardagskokboken fylld av Jamie Olivers

grymt smakrika och goda mat.   

 

Fem ingredienser, det är allt du behöver komma ihåg när du står i
matbutiken och ska komma på vad du ska laga för middag. Fem
ingredienser, det är allt du behöver för att komponera en smakrik,

näringsriktig och god måltid. Det är i alla fall Jamies Oliver
övertygelse. Med fler ingredienser än så blir det bara krångligt.

 Jamie Oliver vill att matlagning ska vara enkelt och möjligt för alla
som vill bli bättre kockar i ett stressigt vardagsliv. Han vill hjälpa oss
att lösa ett av de stora bekymren vi ständigt tampas: Vad ska vi äta
till middag? Och han vill att det ska vara välbalanserad, nyttig och
god mat som får oss att må bra. Då räcker det med fem ingredienser.
 Med 130 superenkla recept, alla uppbyggda på fem ingredienser, så
kan du ta kommandot i köket och bjuda dig själv, dina närmaste och

dina vänner på god mat veckans alla dagar. Bokens kapitel är



ordnade efter huvudråvaran i rätten, såsom kyckling, lamm, fläsk,
fisk, ägg, sallader, vegetariskt och pasta. Bestäm dig bara för den

huvudråvara du är sugen på och den här boken ger dig inspirationen
och receptet. Varje recept presenteras i överskådlig och läcker form.

Korta steg-för-steg instruktioner, tydliga ingredienslistor och
redovisande bilder på de fem ingredienserna som ingår i rätten samt
en vacker matbild gör det supertydligt att förstå hur rätten ska lagas.
Det kan nog inte bli mer pedagogiskt än så.Det här är den optimala
vardagskokboken fylld av Jamie Olivers grymt smakrika och goda

mat.   
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