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Utsedd till Bästa form i Årets Svenska Måltidslitteratur 2016!

"Näst intill ett måste för alla som gillar att tillaga havets läckerheter.
Suverän."

Femina

Fisk & skaldjur
innehåller ett 80-tal recept på rätter som Tommy Myllymäki lagar
både hemma och på restaurang. Alla är anpassade efter hemmaköket
och innehåller råvaror som du oftast hittar i en vanlig matbutik. I

boken hittar du ett flertal varianter på rätter med enkla vardagsfiskar,
som exempelvis gräddstekt sej med tomatvinägrett och lax med
purjolök och rödvinssås. Här finns också rätter med lite mer

exklusiva råvaror, som pocherad piggvar med vitvinssås på löjrom
och ostron med ponzu och sesamolja.

Flera av recepten innehåller smakkombinationer som du själv kanske
inte skulle ha kommit på och ger variation i hemmamatlagningen,

medan andra rätter tillhör de riktiga klassikerna.

Tommy Myllymäki är en av Sveriges mest meriterade kockar och



medverkar regelbundet i TV4:s Nyhetsmorgon och Mitt kök. 2007
vann Tommy Årets kock, 2014 guld i Bocuse dOr EM, 2011 silver i
Bocuse dOr VM och 2015 brons i samma tävling. Han ligger bakom
en rad restauranger, bland annat Sjön i Jönköping, och är kreativ

ledare för Svenska Brasserier där bland annat Taverna
Brillo,Sturehof och Riche i Stockholm ingår. Tommy har tidigare

gett ut Såser och Grönsaker tillbehör & garnityr.

"Tommy Myllymäki fortsätter sitt dissekerande av måltiden. Han
började med att i bokform bjuda på sina bästa såser, sedan kom

grönsakerna i bok nummer två - och nu har turen kommit till fisk och
skaldjur."
Gourmet

"En lika snygg som pedagogisk kokbok om hur man lär sig laga
djuren som vi alla borde äta mer av - om inte annat för att minska
miljöfarliga utsläpp. En av Sveriges mest framstående kockar och
bronsmedaljör i årets kock-VM, lockar med enkla recept och sexiga

receptbilder."
Veckans Affärer

"Fisk & skaldjur innehållet ett 80-tal recept som alla är anpassade till
hemmaköket och innehåller råvaror som oftast finns i en vanlig
matbutik. Med allt ifrån vardgsfiskar som sej och lax till exklusiv
piggvar och ostron finns det något för alla tillfällen och smaklökar."

Voyage

"Bakom recepten står inte heller vilken kock som helst - det är
europamästaren Tommy Myllymäki. Så då kan väl inget gå fel."

Aftonbladet Söndag

"Du får ökad kunskap om användningsområden, hantering och
tillagning, och många fina recept."

Allt om Vin

Näst intill ett måste för alla som gillar att tillaga havets läckerheter.
Suverän.
Femina
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