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En enestående bok om den enestående restauranten Maaemo.
- restauranten med tre stjerner i Michelinguiden!
De spektakulære bildene og illustrasjonene fra norsk natur og de vakre fotoene av rettene og restaurantmiljøet
tar deg med på en reise gjennom smakene av Norge. Akkurat slik et måltid på den verdensberømte
stjernerestauranten i Oslo gjør.
Restauranten drives av Esben Holmboe Bang som skriver ærlig og engasjert om Maaemos smaker, identitet,
visjon og beinharde arbeid for å fremkalle smakene som er genuine for restauranten. Og ikke minst gir boken
leseren mulighet til å skape sitt eget lille Maaemo hjemme: Her presenteres 80 oppskrifter på mange av
restaurantens signaturretter og ikke minst grunnoppskriftene til de typiske smakene av Maaemo.
«For meg er denne boken en umiddelbar klassiker. Det er en bok det vil bli referert til i mange tiår fremover,
når mathistorien fra vårt lille nordiske hjørne av verden skal fortelles.»
René Redzepi, kjøkkensjef, Noma i København
Jo, Maaemo er en reise verd! De tre Michelin-stjernene er vel fortjent: Maaemo byr på en kompromissløs
matopplevelse av de sjeldne. Anmeldt for ett år siden 28 anmeldelser av Maaemo "Maaemo, en hver
skandinavisk foodie's drøm.

og ganske mange andres også ;) Plassert rett ved togskinnene og buss terminalen ligger denne.
Maaemo i Oslo er første nordiske restaurant som er tildelt tre Michelin-stjerner. Samtidig er de norske
restaurantene Kontrast og Re-Naa tildelt én. Et spisested i internasjonal toppklasse, og den eneste restauranten
i Norge med tre stjerner i Michelin-guiden. Maaemo er godt forankret i det. Restauranter i Oslo, med
beskrivelse av Maaemo og mange andre! Finn din nærmeste, eller la deg overraske! Velg blant de beste innen
Gourmet, osv. Boken kan være et bilde på hva Esben Holmboe Bang og hans kokketeam på Maaemo gjør på
samme årstid – når høstens grøde er fortært og forvitret. De har totalt 16 Michelin-stjerner. Nå gir de
Maaemo-sjefen sine beste råd Maaemo er en hel-økologisk, nordisk gourmetrestaurant i Oslo som åpnet i
desember 2010.
Restauranten ble historisk da den i mars 2016, som første i Norden, ble. Restauranten Maaemo og kjøkkensjef
Esben Holmboe Bang fikk i år tre stjerner i Michelin-guiden, som det første spisestedet i Norden. Nå innfører
han.
Vi var tilbake på Maaemo i går i anledning Eriks 50-årsdag. Vi har lenge hatt lyst til å prøve Norges beste
restaurant igjen, især etter å ha spist på mange.

