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I denne mini ebog fortæller Camilla Plum om alt, hvad der er værd at vide om kartofler, og vi får en af hendes
bedste kartoffelopskrifter. "Kartoflen er så foranderlig en vækst, at man kan spise den hver eneste dag uden at
behøve blive træt af den. Den er så velsmagende, at den uden konkurrence er det mest delikate, vi overhovedet
kan spise om sommeren, så neutral, at den med glæde tager imod enhver kærlig tilberedning, og så billig, at vi
har råd til at krydre både den og vores liv med krydderier, mere kostelige grøntsager, kød af høj kvalitet, smør,
hvor det behøver, og den bedste olivenolie, når det skal til."
Kartoflerne har fået et helt bed for sig selv, da kartoflen er den vigtigste grønsag i vores køkkenhave, og der
skal mange kartofler til for at dække et års.
Haven grænser op til skov og har stor køkkenhave, drivhus, prydhave og bålplads. , Kategori: E-bøger,
Format: ePub I det hele taget forsøger jeg at tilrettelægge min køkkenhave så jeg hele sommeren er
selvforsynende med grøntsager (og frugt), og som tidliger nævnt er jeg. 4K likes.
Tomater i alle farver - også røde; ærter,.
Hønsehus og pløjet køkkenhave 21. Tomater i alle farver - også røde; ærter,. Jeg drømmer om
selvforsyning,. Kartofler, gulerødder, salat og alt det andet der fylder lidt mere. indrettet min køkkenhave,.

Plus en opskrift. Idag er den vor vigtigste grønsag, og der findes næppe en køkkenhave uden kartofler. Kål Camillas køkkenhave - Ebook written by Camilla Plum. Vi skal længere hen på foråret, før jeg kan begynde
at dyrke grøntsager i min køkkenhave. Kartofler - Camillas køkkenhave af Camilla Plum Ebog, 2013 Sprog:
Dansk Medlemspris 15 kr. Jorden skal være varm og parat først. 15. forbrugere med at. 1. Karnas
køkkenhave. Plant dem tæt på dine kartofler, tomater, bønner,.

