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E-bogen "Kartofler, frugt & grønt" tager udgangspunkt i go´ gammeldags kreativitet. De viste idéer er lavet af
ud af kartofler og skaller og skræller fra frugt og grønt, kun tilsat lidt genbrug og billige hverdagsting.
Derudover er det brugt lidt maling, lim og ståltråd. Der er masser af fantasi og inspiration til krea-udfoldelse
for hele familien. Og der er også idéer der tænder drengene. Se fx hvordan du kan lave riddere og farlige
kannibaler. Læs også interviewet med Bubber, der fortæller om hvordan han har brugt kreativiteten som
brændstof. Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen og læringsekspert Svend Erik Schmidt giver hver deres bud
på, hvorfor kreativ udfoldelse og finmotorik er kommet for at blive. Der er lagt vægt på at idéerne skal
appellere til drengene. Så de også får lyst til at bruge fantasien og skabe, kreere og hygge sig med kreativ
udfoldelse. "Kartofler, frugt & grønt" er uddrag fra den fysiske bog “Førstehjælp til fantasien.
E-bogen er på 48 sider + en printvenlig version.
kød eller fisk. FK Engros frugt - grønt - blomster til det danske køkken. C. Menu 4. Udvalget af varer
varierer efter årstiden men er altid frisk lækkert.
Klassisk Rejecocktail 78,-3. Frugt er en lille, dynamisk grøn plet på verdenskortet, hvor kvalitet og
kundeservice er fundamentet i vores produkt. dk CVR: 33363974. Da jeg på forhånd vidste, at sovsen ville
blive rigtigt krydret, valgte jeg udelukkende at bruge salt og peber på koteletterne, der blev grillet. dk CVR:
33363974. Hver dag leverer vi snitblomster, frugt og grønt til storkøkkener, kroer, hoteller og skoler. Vi har
mange frugttræer både almindelige, men også mere specielle træer fx. 97 520 223. FL Frugt er leverandør til
professionelle køkkener og butikker på hele Fyn. Vi tilbyder hjemmedyrkede frugt og grønt. Du kan også
abonnere på vores podcast og få nye videoer direkte på din computer eller. K. Velkommen til Arden Frugt &
Grønt. K. Frugt er en lille, dynamisk grøn plet på verdenskortet, hvor kvalitet og kundeservice er
fundamentet i vores produkt. Frugt & Grønt.

