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sig man har varit där eller inte. En som har tillbringat mycket tid där är Paolo. Ända sedan han var en liten
kille har han vistats många och långa perioder i byn Maddaloni, strax utanför Neapel. Och numera är han så
hemmastadd att han till och med har en egen olivodling i trakten.Paolo har den napolitanska maten i hjärtat
och i hjärnan, och tillsammans med honom upptäcker vi hans smultronställen i området – och inte minst hans

godaste recept! Närmare bestämt cirka 60 recept på sallader, pasta, pizza, soppor, grytor, gratänger och
desserter. Allt ackompanjerat av ett genuint och hänförande vackert bildmaterial som nästan får dofter och
smaker att framträda. Maten i södra Italien har ofta grönsaker som grund, och genom att låta råvaror som till
exempel tomat, aubergine och zucchini spela huvudrollen svänger Paolo ihop näringsrik vardagsmat med
massor av smak. Dessutom delar han med sig av intressanta texter om det syditalienska kökets historia och

kultur. Och förstås om råvarorna som hör till, som mozzarella, oliver, citroner och vin.Med Paolo som ciceron
har man aldrig tråkigt. Han är en aldrig sinande källa av intressanta, dråpliga och rörande berättelser. Hans

direkta och inkluderande sätt får folk runt omkring honom att öppna sig och dela med sig av de mest
fantastiska historierna. Njut av dem, och njut av maten som får dig att längta till Neapel!

 

Neapel … Bara namnet får en att längta dit – vare sig man har varit
där eller inte. En som har tillbringat mycket tid där är Paolo. Ända
sedan han var en liten kille har han vistats många och långa perioder

i byn Maddaloni, strax utanför Neapel. Och numera är han så
hemmastadd att han till och med har en egen olivodling i

trakten.Paolo har den napolitanska maten i hjärtat och i hjärnan, och
tillsammans med honom upptäcker vi hans smultronställen i området
– och inte minst hans godaste recept! Närmare bestämt cirka 60
recept på sallader, pasta, pizza, soppor, grytor, gratänger och

desserter. Allt ackompanjerat av ett genuint och hänförande vackert
bildmaterial som nästan får dofter och smaker att framträda. Maten i

södra Italien har ofta grönsaker som grund, och genom att låta
råvaror som till exempel tomat, aubergine och zucchini spela



huvudrollen svänger Paolo ihop näringsrik vardagsmat med massor
av smak. Dessutom delar han med sig av intressanta texter om det
syditalienska kökets historia och kultur. Och förstås om råvarorna

som hör till, som mozzarella, oliver, citroner och vin.Med Paolo som
ciceron har man aldrig tråkigt. Han är en aldrig sinande källa av
intressanta, dråpliga och rörande berättelser. Hans direkta och

inkluderande sätt får folk runt omkring honom att öppna sig och dela
med sig av de mest fantastiska historierna. Njut av dem, och njut av

maten som får dig att längta till Neapel!
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