Perfekt mat för en casinokväll där hemma
Har man äntligen lyckats samla ihop gänget för en casinokväll och funderar på vad man ska
bjuda på för gott? När syftet för kvällen är att umgås och spela sociala spel vill man att maten
skall vara enkel med god. Helst ska det gå att äta med en hand. För att göra det enkelt för har
man här nedan listat en rad exempel på sådan mat.
Artikeln är i samarbete med MrCasinova

Under karantäntider
Just nu faller det ju sig dessvärre så att vi har begränsade möjligheter att socialisera med andra
människor. Och det är naturligtvis ett bra beslut att stanna hemma. Därför rekommenderas att man
anordnar sin spelkväll online. På ett online casino kan man nämligen spela precis samma spel som man
kan göra med dina vänner, och mer därtill. Och trots att det inte är exakt samma sak så är det så nära
man kan komma så här i karantäntider.
Förslag är att man ordnar en fin spelkväll på ett online casino med snabba uttag samtidigt som man
streamar live med sina vänner över Messenger eller Skype. Man kan placera sig vid samma bord på det
valda casinot och på så vis få en så äkta upplevelse som möjligt. Ett tips är att ta hänsyn till casino
snabba uttag när man väljer online casino. På så vis behöver man inte vänta länge på eventuella vinster.
Snacks och tilltugg till casinokvällen
Så för att man ska få ut så mycket möjligt av sin casinokväll är det enklast och absolut mysigast med ett
bra urval av snacks och tilltugg. Den här typen av mat passar bra eftersom allt kan dukas fram på bordet
och ätas när tillfälle ges. Här är några favoritsnacks för spelkvällen:
Parmesanchips med löjrom och cremé fraiche
Det kan aldrig gå fel med löjrom eller cremé fraiche. Kvällens enklaste och lyxigaste snacks består av
riven parmesanost som fått smälta i ugn för att sedan svalna och bli till ett chips. Toppa med ovan

nämnda ingredienser och kanske lite finhackad rödlök om man önskar extra twist. Lägg upp så det är
färdigt att äta. Voila! Lyxsnacks i casinomiljö!
Popcorn med bacon och parmesan
Det är svårt att tänka sig något godare än bacon i kombination med parmesan och popcorn. Det här kan
man dessutom förbereda i tid och ha färdigt till hands när första rundan blackjack drar igång. Man steker
helt enkelt bacon och poppar popcornen i fettet som blir kvar. Ett fullständigt recept hittar man här.
Friterade tempuragrönsaker med dipp
Det här är ett recept som kräver lite mer ansträngning men som är riktigt gott. Man väljer helt enkelt ut
sina favoritgrönsaker, till exempel broccoli, blomkål och sparris. Panera med mjöl, ägg och tempura och
fritera i olja. Dippa i sweet chilisås, soja eller varför inte slänga ihop en egen dipp med cremé fraiche och
kryddor efter eget tycke.
Pizza
Pizza är ett utmärkt alternativ för en casinokväll online. Släng ihop en egen med goda pålägg, gör en
kylskåpsrensning eller beställ hem från den lokala pizzerian. Och väljer man ett casino med snabba uttag
kan man ha uttaget på kontot så snabbt att man kan betala pizzan med det innan den är färdigbakat.

