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Veckans blogg: Tre tjejer i
köket!

SalongK.se har utnämt den
bästa matbloggen just nu!
Och vinnarna är bloggen "Tre
tjejer i köket". Vi intervjuade
personerna bakom den glada, 
inspirerande bloggen ... 
NÖJE. »Varför startade ni en blogg?
- När vi började på hösten 2004 fanns det
inga svenska matbloggar, men vi hade
läst en del utländska och tyckte att det
verkade kul. Bloggen blev ett sätt att
hålla koll på vad vi lagade, att dela med
oss och utbyta erfarenheter med 
likasinnade. Vi får även bra tips och
feedback från läsare så det är en
toppenhobby!
Hur känner ni varandra?
- Vi lärde känna varandra via nätet i slutet
av 90-talet.
Vad skriver ni om på er blogg?
- Allt möjligt som på ett eller annat sätt
relaterar till mat - vardagsmat, 
vardagslyx, matupplevelser, matresor,
restaurangbesök, kokboksorgier, nya
produkter och så vidare.
Vilket land har den bästa maten,
enligt er?
- Baserat på våra senaste resor kan man
säga att Helena och Maria har fallit för det
italienska köket och att Elin blev förälskad
i dim sums när hon var i Hong Kong.
Vad ska man äta - och inte äta - på en
dejt? Några tips?
- Man ska inte äta tacos eller annat som
har en tendens att hamna överallt annat
än i munnen. Inte heller kycklingspett
som lätt ger kladdiga fingrar. En
flörtvänlig meny har vi publicerat här:
Fast efter kommentaren angående sparris
får man kanske revidera den lite ... !?
Vad gör ni annars?
- Maria arbetar på Åhléns IT-avdelning, Helena arbetar med administration i en
idrottsförening och Elin arbetar på ett läkemedelsföretag
Bästa middagstipset?
- Ta vara på säsongens råvaror, lägg några extra kronor på bra ingredienser, laga
med kärlek, lägg lite extra energi på att lägga upp det snyggt, ät i lugn och ro. Om
det är möjligt vill säga.
Bästa desserttipset?
- Desserten som har en egen fanclub - chokladfondanten:
Maria bjöd på den senast i förra veckan och fick höra "det här är ju löjligt gott".

Kolla in "Tre tjejer i köket"-bloggen här >>
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