
Friske spirer - en guide til spiring
Hent bøger PDF

Miriam Sasha Sommer

Friske spirer - en guide til spiring Miriam Sasha Sommer Hent PDF Forlaget skriver: Spirer er fulde af
vitaminer, mineraler, antioxidanter, enzymer og fibre.

De er 100% økologiske, smukke og smager fantastisk. Med andre ord er det ikke overraskende, at deres
popularitet er hastigt stigende.

Mange køber færdigdyrkede spirer, men du kan nemt dyrke dem selv.

Med Friske spirer - en guide til spiring får du en grundig introduktion til at dyrke dine egne spirer på dit
køkkenbord i små beholdere - uden jord, gødning eller lamper.

Guiden giver dig:

· Alt om dyrkningen fra valg af spirefrø op til høsten af spirerne.

· Præsentation af de fem spiretyper og deres krav til dyrkningen.

· Indsigt i de basale behov hos spirer under væksten.

· Tips til effektiv rengøring af spirebeholderne.

· Forklaring af sundhed og sygdom i spirer.

· 14 grønne opskrifter.

· Tips til sunde, velsmagende spirer året rundt.

· En liste med 44 spireegnede sorter af frø, bælgfrugter og korn.

· Navne på forhandlere over hele Danmark.

Guiden er skrevet til både begyndere og mere erfarne spiredyrkere.
Du kan læse bogen fra start til slut eller bruge den som inspirerende opslagsbog til din lille indendørs have.

 

Forlaget skriver: Spirer er fulde af vitaminer, mineraler,
antioxidanter, enzymer og fibre.

De er 100% økologiske, smukke og smager fantastisk. Med andre
ord er det ikke overraskende, at deres popularitet er hastigt stigende.
Mange køber færdigdyrkede spirer, men du kan nemt dyrke dem

selv.

Med Friske spirer - en guide til spiring får du en grundig
introduktion til at dyrke dine egne spirer på dit køkkenbord i små

beholdere - uden jord, gødning eller lamper.

Guiden giver dig:

· Alt om dyrkningen fra valg af spirefrø op til høsten af
spirerne.

· Præsentation af de fem spiretyper og deres krav til
dyrkningen.

· Indsigt i de basale behov hos spirer under væksten.

· Tips til effektiv rengøring af spirebeholderne.

· Forklaring af sundhed og sygdom i spirer.



· 14 grønne opskrifter.

· Tips til sunde, velsmagende spirer året rundt.

· En liste med 44 spireegnede sorter af frø, bælgfrugter og
korn.

· Navne på forhandlere over hele Danmark.

Guiden er skrevet til både begyndere og mere erfarne spiredyrkere.
Du kan læse bogen fra start til slut eller bruge den som inspirerende

opslagsbog til din lille indendørs have.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Friske spirer - en guide til spiring&s=dkbooks

