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i älgkött och peran, ingen vanlig kokbok, tar leif milling med dig på en 
resa till den jämtländska byn gimdalen. Det är här han mött fantastiska 
män och kvinnor. inte bara i storskogen utan även vid spisen.  
 några av dessa har burit sin bössa i mer än sjuttio år. 
De jagar i gimdalens södra jaktlag och har mycket att berätta. naturen 
är deras skafferi och en källa till livskvalitet. följ med ut i skogen och in 
köket, där delar leif med sig av den lokala matlagningskonsten. 
Det här är på riktigt, det här är ingen vanlig kokbok!
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Vald till Årets 
Livsstilslitteratur! 

Älgkött och peran.
Ingen vanlig kokbok…
Leif Milling har följt Gimdalens Södra Jaktlag. 
– Jag blev tillfrågad vid en ”filémiddag” om jag kunde göra en bok som handlade om deras 
middagar, en företeelse som fortskridit i mer än 20 år.
Nu kom boken att handla om mycket mer än just middagarna med tillhörande recept.
– Älgjakt är så mycket mer än filé!
Vi får lära känna en mängd profiler och deras historier om jakten i den stora skogen bortom 
bergen, historier som ingen visste något om.
I värmen och skenet från tjärvedsbrasan har jag lyssnat på storskogens män, unika 
berättelser som jag nu har dokumenterat och lämnar över till framtiden.

Tack alla ni som bjudit på detta! Nu kommer ”Älgkött och peran”, ingen vanlig kokbok.

Låt er väl smaka!

ANDRA UPPLAGAN I NUTIK 8 DECEMBER 2016.
Ring 0660-29 99 51 och gör din beställning så skickar vi boken så fort den är klar.
Pris vid förbeställning är 225 kr/st. 10 eller fler 175 kr/st. 
Priserna är inkl. moms + frakt. (Ordinarie pris 295 kr inkl. moms + frakt)

info@leifmilling.se    ❙    www.leifmilling.se

Andra 
upplagan!



Jag kommer 
gärna och signerar




