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Alle vil gerne have mere tid derhjemme til hygge og samvær med familien, men det er svært for mange at nå
det hele. Sif Orellana - selv mor til tre - har derfor lavet denne smukke livsstils- og inspirationsbog til
børnefamilierne - lige til at gå til og nem at omsætte til praksis i en travl dagligdag. Hun sætter fokus på
hverdagen med børn og giver nye originale og moderne råd til kreativitet, hygge, afslapning, traditioner og
højtider, børnefødselsdage, fester, pynt til boligen, sjov, nem og sund mad, hjemmelavede gaver og leg.
Hun tager udgangspunkt i de fire årstider, og alle aktiviteter er udtænkt, så børnene inddrages. Fuld af
stemningsfulde og skønne fotografier af forfatteren selv samt Inge Skovdal (mor til to), der var med til at
udgive Glad mad - en familiekogebog (2002). Læs mere om bogen og Sif Orellana på websitet: Krudtugler og
kanelsnegle
dk Jeg vil gerne anbefale denne webshop, fordi … Kan I ikke komme med nogle kreative input til, hvad man
kan lave med vores unger. adlibris. adlibris. Hvad kan de egentligt.
dk Jeg vil gerne anbefale denne webshop, fordi … Kan I ikke komme med nogle kreative input til, hvad man
kan lave med vores unger.
Opløs gæren i den lunkne vand. Jeg har inviteret nogle af danmarks sunde forfattere, til at … Grydebrød
med den sprødeste skorpe og saftigste krumme med god smag og så er det virkelig nemt at bage - få opskrift

og se billeder her Hej Har lige nu en hindbærsnitter i ovnen, bruger altid den opskrift fra krudtugler og
kanelsnegle, men fik lige lyst til at Google for at se andre. Form 12 boller og sæt dem på en bageplade med
bagepapir. http://fortaellingen. Sund og hurtig mad på 15 minutter Serveret af sunde og helsefremmende
kogebogsforfattere. Tilføj de øvrige ingredienser og ælt dejen sammen. Hvad kan de egentligt. Hvad kan de
egentligt. dk/ Børnelitteraturguide med anmeldelser og gode ideer www. Jeg har inviteret nogle af danmarks
sunde forfattere, til at … Grydebrød med den sprødeste skorpe og saftigste krumme med god smag og så er det
virkelig nemt at bage - få opskrift og se billeder her Hej Har lige nu en hindbærsnitter i ovnen, bruger altid den
opskrift fra krudtugler og kanelsnegle, men fik lige lyst til at Google for at se andre. Hvad kan de egentligt.

