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Smag på livet Sandra Pugliese Hent PDF Forlaget skriver: "Smag på livet" er en kogebog til alle, som godt
kan lide at lave sund mad, der ser appetitlig ud, og som er hurtig at tilberede. Men bogen er tænkt helt særligt

til dig, der har været igennem en kræftsygdom og dig, der lever med kræft.

Alle opskrifter er udviklet på baggrund af tilbagemeldinger fra kræftpatienter, som har smagt med hele vejen.
Desuden følger de alle kostrådene fra Kræftens Bekæmpelse.

Sandra Pugliese har arbejdet aktivt med den gode friske smag, så maden føles let i munden. Bogen tager også
hensyn til, at energien til at lave mad ikke altid er så stor. Derfor er opskrifterne komponeret, så de er lette at

gå til og tager minimal tid at tilberede.

Det er hyggeligt at lave mad sammen, og alle har godt af sund mad. Derfor er denne bog også til pårørende.

"Jeg blev ekstremt glad, da jeg hørte, Sandra Pugliese ville skrive en bog med retter til alle os, der gennemgår
et kræftforløb. Og du kan godt glæde dig, for der er så mange fantastiske opskrifter på såvel smoothies som
juices og måltider, der vækker alle sanser og bare giver dig lyst til at sætte tænderne i" - Charlotte Bircow
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