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En broschyr med råd och recept för personer med hjärt- kärlsjukdom, som enkelt och utan pekpinnar vill
inspirera till nya vanor. Häftet ger enkla råd om hur man med hjälp av bra fett, fisk, mycket fullkorn och frukt

och grönt kan påverka hjärta och kärl positivt. Här finns även menyer och några lättlagade recept för att
inspirera till förändringar som kan leda till sänkta blodfetter.Broschyren innehåller näringslära och ger tips
om hur man kan planera sina måltider. Den innehåller råd vid livsstilsförändringar, smarta livsmedelsbyten
för bättre fettkvalitet. Broschyren är lättillgänglig och kortfattad.Här finns även menyer och några lättlagade
recept för att inspirera till förändringar som kan leda till sänkta blodfetter.Tanken är att broschyren ska ge råd
och tips samt inspirera till nya vanor. Det kräver en del att ändra sina invanda mat- och motionsvanor och att

förändringarna ska bestå. Det här är en saklig och väl förankrat skrift om hur man bör äta vid hjärt-och
kärlsjukdom.

Se också Recept för barn från 618 månader. Mer om mig.Som lic. Även råd och tips.

Mat Inspiration

Varva i formen. Boken har 1 läsarrecension. Häftet ger enkla råd om hur man med hjälp av bra fett fisk
mycket fullkorn och frukt och grönt kan påverka hjärta och kärl positivt. Jag heter Therese och genom att
använda mat som medicin är jag idag symptom och medicinfri från en ilsken reumatisk sjukdom. Lägg
skalade räkor i varje tallrik fyll på med soppa och dill. Fraktfritt över 199 kr Alltid bra priser och snabb

leverans. Receptdelen består av 40talet recept som kan hjälpa oss att. Passa på och stoppa ner Hjärtvänlig mat
inspiration råd och recept i julklappssäcken innan den tar slut. Hjärtvänlig mat inspiration råd och recept.
Visa fler idéer om recept mat mat och dryck. häftad 2016. Jamies supermat recept för en piggare och frisk .
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