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Bornholm Anders Beier Hent PDF Bornholm er de seneste år igen blevet en trendy destination, når der skal
holdes sommerferie. Det skyldes bl.a. den rige madkultur, der efterhånden har markeret Bornholm som et
gastronomisk slaraffenland. Fra gourmetrestauranter og gårdbutikker, der sælger lokale lam, marmelade fra
Danmarks eneste havtornplantage, lokalt producerede råvarer og alt, hvad luksusmaven begærer, til landets
største kokkekonkurrence, der afholdes på havnen i Gudhjem. Madkulturen er ret synlig på den lille ø i

Østersøen. ‘Bornholm – Folk, Fæ og Foodies’ er en flot bog, der handler om de små producenter, der brænder
for deres madhåndværk. Her er bl.a. de gode historier om landmanden, der blev slagter og satsede på gamle

opskrifter og den sublime kvalitet, om hvorfor det særlige klima gør, at man kan producere pasta, der
smagsmæssigt kan måle sig med den oprindelige fra støvlelandet. Bogen er rig på opskrifter baseret på de

lokale råvarer og fra nogle af alle de gode restauranter, der ligger spredt over hele øen. Forfatternes kærlighed
til øen skyldes ikke mindst den unikke natur, der indtager en fremtrædende plads i bogen, hvor forfatterne

viser nogle af deres yndlingssteder og fortæller om hvilke spiselige urter, der gror i den betagende
bornholmske natur. Bogen er fyldt med billeder, hvor der er kræset for lækkerheden. Anders Beier har med en

pause på nogle år, med både Chicago og København som hjembyer, boet på Bornholm hele sit liv. Han
arbejder som reklamefotograf og driver både fotostudie og virksomheden ”Location Bornholm”. Han har øje
for det gode billede og den unikke location. Sune Rasborg er kok og flyttede hjem til Bornholm med sin

familie for tre år siden efter 18 år i København med jobs som kok, køkkenchef og foodstylist. Han har siden
gennem sit arbejde med netop Bornholms madkultur opbygget et rigtigt godt forhold til fødevarebranchen på
øen. Gennem deres fælles begejstring for den alsidige bornholmske natur er det også blevet til en hel del

madfotos taget ude i naturen, som pryder bogen.

 

Bornholm er de seneste år igen blevet en trendy destination, når der
skal holdes sommerferie. Det skyldes bl.a. den rige madkultur, der

efterhånden har markeret Bornholm som et gastronomisk
slaraffenland. Fra gourmetrestauranter og gårdbutikker, der sælger
lokale lam, marmelade fra Danmarks eneste havtornplantage, lokalt
producerede råvarer og alt, hvad luksusmaven begærer, til landets
største kokkekonkurrence, der afholdes på havnen i Gudhjem.

Madkulturen er ret synlig på den lille ø i Østersøen. ‘Bornholm –
Folk, Fæ og Foodies’ er en flot bog, der handler om de små

producenter, der brænder for deres madhåndværk. Her er bl.a. de



gode historier om landmanden, der blev slagter og satsede på gamle
opskrifter og den sublime kvalitet, om hvorfor det særlige klima gør,
at man kan producere pasta, der smagsmæssigt kan måle sig med den
oprindelige fra støvlelandet. Bogen er rig på opskrifter baseret på de
lokale råvarer og fra nogle af alle de gode restauranter, der ligger
spredt over hele øen. Forfatternes kærlighed til øen skyldes ikke
mindst den unikke natur, der indtager en fremtrædende plads i
bogen, hvor forfatterne viser nogle af deres yndlingssteder og
fortæller om hvilke spiselige urter, der gror i den betagende

bornholmske natur. Bogen er fyldt med billeder, hvor der er kræset
for lækkerheden. Anders Beier har med en pause på nogle år, med
både Chicago og København som hjembyer, boet på Bornholm hele
sit liv. Han arbejder som reklamefotograf og driver både fotostudie
og virksomheden ”Location Bornholm”. Han har øje for det gode

billede og den unikke location. Sune Rasborg er kok og flyttede hjem
til Bornholm med sin familie for tre år siden efter 18 år i København
med jobs som kok, køkkenchef og foodstylist. Han har siden gennem
sit arbejde med netop Bornholms madkultur opbygget et rigtigt godt

forhold til fødevarebranchen på øen. Gennem deres fælles
begejstring for den alsidige bornholmske natur er det også blevet til

en hel del madfotos taget ude i naturen, som pryder bogen.
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