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Nordisk kokbok Magnus Nilsson boken PDF Magnus Nilsson, en av världens mest hyllade kockar, har under

flera års tid varit på upptäcktsfärd i Norden, något som har lett till denna unika samling recept. Han har
undersökt råvaror, tillagningssätt, mattraditioner och måltidskultur. Men framför allt har han valt ut och

samlat de mest typiska recepten från varje nordiskt land.Med Magnus som ciceron kan du alltså nu utforska
hela det nordiska köket. Här finns mat från Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island, samt även Färöarna

och Grönland. Med över 700 recept finns alla klassiska rätter representerade – samt ett antal ganska
oväntade.Boken är sinnrikt organiserad efter råvaror, vilket innebär att det är lätt att välja mellan rätter. Detta
lyfter fram det som förenar de olika länderna – men pekar också på spännande skillnader. Förutom recept på
maträtter finns här också bröd, bakverk och drycker. Detta är den största och mest omfattande kokbok om det
nordiska köket som någonsin har getts ut och en guldgruva för den som är intresserad av nordisk mathistoria

och nutida matkultur. Boken har av recensenter redan utnämnts till en klassiker.
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