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Bogen om spirer Karina Villumsen Hent PDF Jeg har lavet denne spirebog med billeder og opskrifter til dig,
der gerne selv vil i gang med spirer. Det er slet ikke svært, når man først har prøvet det et par gange. Spirer

har den højeste koncentration af vitaminer, mineraler, proteiner og enzymer i forhold til meget andet mad. Du
er godt dækket ind med friske hjemmelavede spirer. Dyrk spirer hjemme tæt på din vindueskarm og giv dig

selv et friskt pust og helt frisk føde. Friske spirer dyrkes hjemme hos dig selv, så ingen vitaminer eller
mineraler er forsvundet undervejs ved transport eller i supermarkedet. 100 % ren føde til din salat, til maden,
ovenpå frokosten eller i din smoothie om morgenen. Lækkert, sprødt, nemt og billigt! Behøver jeg sige mere?

44 sider med opskrifter, billeder, how-to guides, gode råd og vejledning.
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og helt frisk føde. Friske spirer dyrkes hjemme hos dig selv, så ingen
vitaminer eller mineraler er forsvundet undervejs ved transport eller i

supermarkedet. 100 % ren føde til din salat, til maden, ovenpå
frokosten eller i din smoothie om morgenen. Lækkert, sprødt, nemt
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