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Den kendte tv-kok, forfatter og madaktivist Hugh Fearnley-Whittingstall fra River Cottage er tilbage med
‘Meget mere grønt’ i bedre form end nogensinde. Bogen er en uundværlig for alle, der gerne vil spise lidt

mere grønt – og som elsker den gode smag. ‘Meget mere grønt’ er opfølger til bestselleren Grøn hverdagsmad
fra River Cottage, der er solgt i mere end 25.000 eksemplarer i Danmark.‘Meget mere grønt’ er fyldt med

nemme, indbydende opskrifter, der gør det sjovere at tilberede – og især at spise – grønt. Der er kapitler med
hovedretter, hvor det grønne kombineres med kerner, nødder og bælgfrugter og krydres med krydderier og
krydderurter, så maden mætter og tilfredsstil- ler alle sanser. Der er sunde salater, mættende supper og lækre
tapasretter, som inspirerer dig til at spise på en livsbekræftende måde. Og så er der et stort kapitel med raw
food – lutter gode, grønne sager, der bare er skåret, snittet, blendet og pureret, så de er nemme at få ind i din

daglige kost.

Vi har fået opskriften fra bogen Meget mere grønt fra River Cottage. Sværhedsgrad.

Grønt Ler

Sit on the balcony with a glass of wine and take in the quietness of the natural bush or enjoy a tranquil walk
by the river. Fragt ukendt. 1 River Cottage Calstock features and services. ComputerSalg.dk. Ristet julesalat

kikærter og oliven. River Cottage Meget mere grønt Bog Indbundet Dansk Forfatter Hugh
FearnleyWhittingstall Forlag Strandberg. Grøn hverdagsmad fra River Cottage . Den kendte tvkok forfatter og

madaktivist Hugh FearnleyWhittingstall fra River. Eller måske er du til en mere avanceret festmiddag.
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