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Två av Sveriges ledande auktoriteter på kombinationen mat och
dryck hälsar välkommen till bords! Konsten att få till lyckade möten
mellan mat och dryck har blivit en omåttligt populär och efterfrågad
vetenskap såväl på Sveriges lyxkrogar som i hemmet. Många känner
till att den gamla devisen rött till kött och vitt till fisk inte kunde vara

mer fel. Men hur tänker egentligen lyxkrögarna när de
rekommenderar ett vin till en sjötunga? Och hur ska man själv tänka

hemma i köket?

Sedan 2004 har författarna och gastronomerna Michel Jamais och
Mathias Emilsson arrangerat mängder av dryckesorienterade

middagar på restaurang Villa Källhagen i Stockholm. Det är ur dessa
middagar som idén att sammanställa några av de mest uppskattade
kombinationerna sprungit fram. Resultatet är denna bok en bok för
dig som vill få tillräcklig kunskap för att våga ta ut svängarna

hemma i köket. Med sina år av erfarenhet delar dessa matmästare
med sig av sin kunskap om hur våra sinnen fungerar, sina

hemligheter om ingrediensval och tips på spännande, nyskapande
smakkombinationer som kommer att få hemmakockens

middagsgäster att häpna.

Boken är indelad i avsnitt efter de olika dryckestyperna, vilka
ackompanjeras av recept som passar till just dessa. Recepten är



skapade av restaurang Villa Källhagens egen kökschef Mathias
Emilsson och de konstfullt upplagda och omsorgsfullt tillredda

rätterna illustreras med fotografier av den framstående matfotografen
Arne Adler. Alla recept har detaljerade serveringsinstruktioner och
en rekommendation på passande dryckesval med en förklaring varför

just denna dryck har valts.

För den som intresserar sig för smakkombinationernas fascinerande
värld finns det inget liknande på marknaden. Boken präglas starkt av
den entusiasm inför kombination av smaker, dofter och färger som
kännetecknar riktiga köksmästare, och detta kommer att smitta av sig

på läsaren. Kort och gott ger denna bok vägledning till den
inspirationstörstande hemmakocken och visar att det finns en hel

vetenskap bakom smakernas värld.

OM FÖRFATTARNA
Michel Jamais är en av landets mest välrenommerade kännare av vin,
öl och sprit och en ledande auktoritet i konsten att kombinera mat
och dryck. Han har en gedigen bakgrund som kock och sommelier
och har under snart 20 års tid spridit kunskap om drycker över hela
Sverige genom provningar, utbildningar, ett stort antal böcker,

tidningar och TV.

Mathias Emilsson är sedan 2004 kökschef på restaurang Villa
Källhagen i Stockholm. Han är även utbildad sommelier och har
arbetat internationellt som mat- och dryckeskonsult samt hållit en

mängd kurser om mat och dryck i kombination.
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