Virtuell middag med vänner, online spel och casino
Nu lever vi allt i konstiga tider. Många spenderar mycket mer tid hemma än vanligtvis. Det kan
innebära att man plötsligt inser hur mycket man har att göra där hemma, men det kan även
snabbt gå över till att man sitter och rullar tummarna i soffan. Har ni redan kikat på ett antal
serier på Netflix? Kanske är det dags att hålla en virtuell middag med dina vänner istället?
Artikeln är i samarbete med casinonutansvensklicens

Gemensam middag på distans
Bara för att vissa av oss måste spendera lite mer tid hemma än vanligt, behöver inte det betyda att vi
alltid måste äta middag själva. Att planera in en virtuell middag är lätt fixat. Genom att video-samtala
med några stycken vid middagsbordet, kan man få riktigt trevligt sällskap till middagen.
Spela online med varandra
Har man en gemensam hobby med sina vänner så kanske man även kan utöva den tillsammans. Spelar
man till exempel casino online kan det vara trevligt att rigga upp webbkameran och koppla upp till
varandra, läs mer på casinonutansvensklicens.com om man behöver tips på online casino. Är casino inte
grejen så kan man sätta upp ett brädspel, förutsatt att alla har samma brädspel hemma. Annars fungerar
ju kortspel minst lika bra.
Virtuell middag med vännerna
Hur gör man med själva middagen? Antingen kan man göra så att var och en lagar den maträtt som faller
in smaken just då. Eller så kan man komma överens om att laga samma maträtt. Att bestämma en maträtt
kan ge en ökad känsla av gemenskap, Man kanske till och med kan starta videosamtalet under

matlagningen. Är någon vassare i köket än någon annan är det ett bra sätt att hjälpas åt.
Ett vin till både huvudrätt och efterrätt
När det kommer till vin, mat, opera, konst, arkitektur och design så vet italienarna och italienskorna vad
de håller på med. Från den lilla hamnstaden Marsala på Sicilien kommer det söta starkvinet med samma
namn. Låt dig inte luras av att de ofta används till matlagning, det är fantastiskt gott att avnjuta ett kylt
glas Marsala!
Laga mat med Marsala
Sötman i vinet är en riktigt smakhöjare i såsen. Det sätter även ett säreget prägel på middagen, man lär
dig snabbt att känna igen när det lagats mat med just Marsalavin. Vinet gör sig riktigt bra i kötträtter
som till exempel kyckling eller fläsk. Är man sugna på en pastarätt kommer vinet väldigt bra överens med
chèvre & pinjenötter eller fänkål och skinka.
Marsala till efterrätten
Äntligen dags för dessert! Här är Marsalavinet återigen stjärnan. Ett förslag är att göra den klassiska
desserten Tiramisu där kexen doppas i kaffe och vin. Det är även gott att dricka ett glas till desserten.
Räcker inte engagemanget riktigt till att göra en efterrätt, så kan man avnjuta ett glas Marsala till några
bitar choklad och en skål med blandade nötter. Det behöver inte vara mycket mer komplicerat än så för
att ställa till med en riktigt festligt måltid.

