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danske klassiske retter og fødevarer, bl.a. i form af spændende opskrifter fra det danske og fynske
egnskøkken. Derudover har et anonymt smagspanel været på besøg på næsten 50 fynske frokostrestauranter
med danske retter på menukortet, for at kåre, de bedste restauranter, bedste originale retter i form af point og

stjerner.
Ligeledes indeholder bogen også spændende og personlige portrætter fra flere forskellige passionerede fynske

fødevareproducenter, med illustrationer og faktaoplysninger.

En uundværlig bog for den kulinarisk og gastronomisk interesserede læser, som ønsker et informativt og
uvildigt ´informationsværktøj´, på det danske køkkens status på Fyn i øjeblikket.

Den perfekte gave til firmakunder, medarbejdere, turister eller bare den kulinarisk interesserede…
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