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Gastromand Gastromand .dk Hent PDF Gastromand extended – nu med sovs, sprut og sødt er en ny, opdateret
udgave af den anmelderroste kogebogsbestseller fra GASTROMAND. Denne nye bog er en eksklusiv

opgradering med lækre opskrifter på cocktails og klassiske, danske no nonsense-opskrifter på fx skidne æg og
skipper labskovs samt to helt nye kapitler: Far laver sovsen og Svigermors drøm med opskrifter til den søde

tand.

Gastromand extended – nu med sovs, sprut og sødt er stadig en uhøjtidelig kogebog proppet med inspiration
til alle madentusiaster, der elsker at jonglere i køkkenet. Med kapitelnavne som fx Daten, Herrefrokosten og

Tømmermændene giver Gastromændene et bud på, hvilke retter der er helt perfekte til en lang række
situationer og begivenheder i enhver madglad mands liv. Helt uden dogmer og løftede pegefingre, men med
masser af passion for velsmagende proteinrig mad og tilhørende drikke, byder Gastromændene dig med på tur

i deres univers, hvor der bliver leget og hygget i køkkenet. Og dette på et niveau, hvor det er sjovt og
tilgængeligt for de fleste med de basale køkkenfærdigheder på plads.

Gastromand.dk er et gastronomisk mekka med alt om mad og drikke for manden med fokus på smag.
Gastromand.dk er to gange blevet kåret til Danmarks bedste madblog.

Om forfatterne:
Mændene bag Gastromand er: Anders Damm Christensen, Brian Lambæk, Klaus Kjeldsen og Mads Schytte.
Gastromand er Danmarks største blog og online community om mad og drikke – for mænd! Gastromand.dk

har 260.000 månedlige besøg, heraf 190.000 unikke, som genererer mere end 500.000 sidevisninger.
Gastromand har 11.000 fans på facebook, 5.500 følger dem på Instagram og 1.600 på Twitter.
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