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Lammefilosofi Per H. Jacobsen Hent PDF "Lammefilosofi - retter med lammekød" er kåret som den bedste
danske kogebog i den internationale konkurrence Gourmand World Cookbook Awards 2008 - også kaldet
kogebogens "Oscar". Bogen indeholder 87 opskrifter med kølle, bov, gryderetter, grillretter, supper, retter
med fars, indmad og meget andet. Bagest i bogen findes et omfattende katalog over tilbehør, som passer
specielt godt til lammekødet. Vi spiser i dag ikke så meget lammekød i Danmark, og det er en skam, fordi

lammekød er velsmagende, sundt og inspirerende at arbejde med. Mange prøver med en helstegt lammekølle
og når aldrig videre. Denne bog er tænkt som en inspiration til at spise mere lammekød og giver ideer til
næsten alt fra det slagtede lam. De mange fotos af retter og tilbehør er lavet af fotograf Klaus Mortensen –
www.qpix.dk. “En spændende kogebog, som med sit smukke layout giver lyst til at sætte sig godt tilrette og

fordybe sig…og blive inspireret…” Thy Lam “Smukke fotos, gode opskrifter og ikke mindst … en
perlerække af dejligt tilbehør, der passer perfekt til lammekød”. Aarhus Stiftstidende “En mere end
velkommen udgivelse med lammeopskrifter, som helt sikkert vil blive brugt af lammekøds-elskere.”

Bibliotekerne “Dejlig inspiration – både til hverdag og fest … Man får lyst til spise lammekød noget oftere!”
fyens.dk
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