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Have til husbehov Pernille Westh Hent PDF Forlaget skriver: Have til husbehov er en bog om at dyrke
grøntsager, krydderurter, frugt, bær og blomster til husbehov, hvor alle kan være med. 

Det er historien om min køkkenhave, og de erfaringer jeg har gjort. Jeg håber, at denne køkkenhavehistorie er
så inspirerende, at du også går i gang med at dyrke din egen mad - det kan kun anbefales... 

Der er anvisninger og tips til alt fra at dyrke i potter på altanen og terrassen, til at dyrke i vindueskarmen og
på friland. 

For at komme i gang med grøntsagerne skal du kun bruge frø, jord, potter (eller andre beholdere), vand og
lys!

Bogen er tiltænkt dig, der gerne vil forsøge dig med dine grønne fingre. 
Bogen er dejlig overskuelig og fremgangsmåden er ganske simpel, så det er nemt at komme i gang. Børn og
børnebørn kan sagtens være med - børn har en fantastisk og inspirerende tilgang til jord, planter, insekter og

natur.

Der er masser af skønne farvefotos gennem hele bogen.
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grøntsager, krydderurter, frugt, bær og blomster til husbehov, hvor

alle kan være med. 

Det er historien om min køkkenhave, og de erfaringer jeg har gjort.
Jeg håber, at denne køkkenhavehistorie er så inspirerende, at du også
går i gang med at dyrke din egen mad - det kan kun anbefales... 

Der er anvisninger og tips til alt fra at dyrke i potter på altanen og
terrassen, til at dyrke i vindueskarmen og på friland. 

For at komme i gang med grøntsagerne skal du kun bruge frø, jord,
potter (eller andre beholdere), vand og lys!

Bogen er tiltænkt dig, der gerne vil forsøge dig med dine grønne
fingre. 

Bogen er dejlig overskuelig og fremgangsmåden er ganske simpel, så
det er nemt at komme i gang. Børn og børnebørn kan sagtens være
med - børn har en fantastisk og inspirerende tilgang til jord, planter,

insekter og natur.

Der er masser af skønne farvefotos gennem hele bogen.
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