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olika tillagningstekniker: Vilken köttbit ska jag välja bland det enorma utbudet i butiken? Hur kan jag
använda de lite billigare styckningsdetaljerna? Hur tillagar jag den dyra filén för att den ska bli perfekt på

tallriken? Kan jag frysa in köttet, och i så fall hur länge? Vilken del är bäst till grytan? Den som själv jagar får
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tillagningstekniker: Vilken köttbit ska jag välja bland det enorma

utbudet i butiken? Hur kan jag använda de lite billigare
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bli perfekt på tallriken? Kan jag frysa in köttet, och i så fall hur

länge? Vilken del är bäst till grytan? Den som själv jagar får också
många bra tips om hur man kan använda djurets alla delar. Boken är
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