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Downtime Nadine Levy Redzepi Hent PDF Forlaget skriver: Man kan godt sige, at Nadine Levy Redzepis liv
handler om at lave mad og spise den. Det er ikke kun familievirksomheden – både hendes mand, René, og

hun selv arbejder på Noma – det er også det, der hjælper hende med at slappe af og føle sig forbundet med sit
hjem og sin familie. Det er det, hun ser frem til i løbet af dagen. I hendes optik er der ingen downtime uden

noget at spise eller drikke, og hendes afslapning begynder først, når hun går i køkkenet.

Sådan har det altid været. Som barn så Nadine sin mor lave mad og begyndte tidligt at være med til det, som
ung så hun madprogrammer på tv og gik i køkkenet for at prøve at genskabe ting, hun havde smagt på rejser.
Madlavning var allerede en stor del af hendes liv, da hun blev ansat på Noma og siden har det fyldt mere eller
mindre det hele.Nadine deler i Downtime ud af sine egne opskrifter – den mad hun laver derhjemme til sine
børn, til sin familie og venner, til nogle af verdens bedste kokke. Og hendes tilgang er, at mad skal laves med
kærlighed til nogen, man gerne vil glæde. Opskrifterne er enkle – men ser ikke sådan ud. Nadine guider dig
sikkert igennem trin for trin, så du lykkes med det, selvom du ikke er så rutineret i et køkken, og når du først

er blevet fortrolig med basisopskrifterne, kan du begynde at prøve nogle af de mange variationer af.
Downtime fejrer glæden ved et veltilberedt måltid og guider dig enkelt til at blive meget bedre i et køkken.
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