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Tang Ole G. Mouritsen Hent PDF Forlaget skriver: Tang er en overset ernæringskilde i den vestlige verden.
Tang har et stort indhold af vigtige mineraler, proteiner, vitaminer, sporstoffer samt sunde fibre og umættede
fedtstoffer. Tang indeholder få kalorier og kan både høstes vildt og dyrkes i store mængder i havet på en

bæredygtig måde.

Der er næppe nogen tvivl om, at tang i fremtiden vil komme til at udgøre en langt større del af vores kost.
Disse ´grøntsager fra havet´ vil samtidig betyde en velkommen fornyelse i det vestlige kostmønster, og de kan

måske modvirke væksten i kostbetingede livsstilssygdomme. Måske er tang også en del af løsningen på
problemerne med at finde mere bæredygtige måder at skaffe mad på til en sulten verden.

Bogen kombinerer på en hidtil uset måde madlavning og gastronomi med populærvidenskab, kulturhistorie,
rejsebeskrivelser fra hele verden, teknologi og information om sundhed og ernæring. Bogen om tang som
fødevare er autoritativ og i sit omfang, udstyr og komposition den eneste bog af sin art, også internationalt.

Bogen indeholder en lang række opskrifter, som enhver kan bruge i dagligdagens køkken, fx som krydderi, i
supper, salater, omelet, fiske- og grøntsagsretter, sushi, ost, brød, pasta, tærter, desserter, kager, te, drinks,

chokolade og slik.

Den kendte kok Jakob Mielcke har til bogen udviklet flere gastronomiske specialiteter, som udnytter tangens
helt specielle egenskaber som en spændende og udfordrende råvare.

Ole G. Mouritsen er professor i biofysik ved Syddansk Universitet. Han har tidligere udgivet bogen Sushi –
Lidenskab, videnskab og sundhed. Jonas Drotner Mouritsen er designer og indehaver af firmaet

Chromascope. Jakob Mielcke er kok og medejer af Restaurant Mielcke & Hurtigkarl på Frederiksberg.
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verden, teknologi og information om sundhed og ernæring. Bogen
om tang som fødevare er autoritativ og i sit omfang, udstyr og
komposition den eneste bog af sin art, også internationalt.



Bogen indeholder en lang række opskrifter, som enhver kan bruge i
dagligdagens køkken, fx som krydderi, i supper, salater, omelet,
fiske- og grøntsagsretter, sushi, ost, brød, pasta, tærter, desserter,

kager, te, drinks, chokolade og slik.

Den kendte kok Jakob Mielcke har til bogen udviklet flere
gastronomiske specialiteter, som udnytter tangens helt specielle

egenskaber som en spændende og udfordrende råvare.

Ole G. Mouritsen er professor i biofysik ved Syddansk Universitet.
Han har tidligere udgivet bogen Sushi – Lidenskab, videnskab og
sundhed. Jonas Drotner Mouritsen er designer og indehaver af
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