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Leg med maden Tine Grandjean Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er lavet til de, som gerne vil vende
madlavning fra pligt til fornøjelse. De, som gerne vil give sine børn en naturligt forankret sund appetit på
mad, som giver kroppen energi og velvære. Til de, som vil have det bedste ud af de ting, som skal gøres.

Bogen inviterer og inspirerer til samvær i køkkenet, over råkostjern, gryder og skærebræt. Bogen viser i ord
og billeder hvordan madlavning kan være en fornøjelse, netop når du tager dine børn med, lader dem rode og

lege med maden.
 

At skabe glæde og samhørighed i køkkenet er, at give dine børn en kærlig livslang gave,
fordi madlavningen er meget mere end at frembringe noget, som kan puttes i munden og mætte i maven.

Bogen guider til mere samvær omkring de opgaver som skal gøres. En naturlig forankret sundhed som du kan
give dit barn. En sundhed der ikke er tillært med ambitioner, øvelser og kamp, men derimod har afsæt i glæde

og sanselighed.
En sundhed der ikke tales så meget om, men derimod lever og vokser af lyst.

 

Forlaget skriver: Denne bog er lavet til de, som gerne vil vende
madlavning fra pligt til fornøjelse. De, som gerne vil give sine børn
en naturligt forankret sund appetit på mad, som giver kroppen energi
og velvære. Til de, som vil have det bedste ud af de ting, som skal

gøres.
Bogen inviterer og inspirerer til samvær i køkkenet, over råkostjern,

gryder og skærebræt. Bogen viser i ord og billeder hvordan
madlavning kan være en fornøjelse, netop når du tager dine børn

med, lader dem rode og lege med maden.
 

At skabe glæde og samhørighed i køkkenet er, at give dine børn en
kærlig livslang gave,

fordi madlavningen er meget mere end at frembringe noget, som kan
puttes i munden og mætte i maven.

Bogen guider til mere samvær omkring de opgaver som skal gøres.
En naturlig forankret sundhed som du kan give dit barn. En sundhed
der ikke er tillært med ambitioner, øvelser og kamp, men derimod

har afsæt i glæde og sanselighed.
En sundhed der ikke tales så meget om, men derimod lever og

vokser af lyst.
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