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Vi vill njuta av egenodlat. Allt fler vill veta varifrån råvarorna och
smakerna kommer. Vi vill veta att det är på riktigt och även de som
inte odlar själva vill gärna bära hem närodlat och nyskördat från
marknader och torg. Tidningar, bloggar och böcker fylls av recept

och bilder på sylt, saft, marmelad men vilka recept är egentligen bäst
och vilka metoder kan man lita på?

Vi tillhör en generation som inte längre självklart vet hur syrade
grönsaker ska lukta, hur mycket socker vi ska ha i äppelmoset eller
bäst tar tillvara svampen. Man vill ogärna chansa med 10 kilo
nyplockade lingon eller en papperskasse nyplockade svarta
trumpetsvampar. Det måste bli rätt på första försöket.

Primörerna på våren, bären på sommaren, trädens frukter och
skogens svamp på hösten. Det man inte äter direkt kan med olika
metoder tas tillvara och plockas fram senare under året. Här får vi

metoderna för allt från konservering och lufttorkning till
ättiksinläggning och mjölksyrejäsning. Recept på marmelader, safter
och geléer, likörer, muster, mos, chutneys, lemonader och curd.

I Nyskördat finner du beskrivningarna och de bästa recepten ur



tidningen Allt om Mat. Samtliga recept är som vanligt provlagade
och avsmakade i tidningens provkök, formulerade på tidningens
välkända sätt och illustrerade med fotografier tagna av några av

Sveriges allra bästa matfotografer.

Det är snyggt, det är nyttigt och det blir gott. Det är nyskördat.
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