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Zestaw książek
"Pysznie i zdrowo"

Opis produktu
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Cena

104,90 zł

Cena poprzednia

119,80 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

ksiazka-zestaw

"Odkryj na nowo pysznie i zdrowo" + "Pysznie i zdrowo przez cały rok"
Angelika Pióro
ZESTAW:
dwie książki kulinarne
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Najnowsza pozycja wydawnicza, po którą będziesz sięgać najczęściej. Książka kulinarna pełna pomysłów, praktycznych rozwiązań i trików, pozwalających Ci na
sprawne i szybkie przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny z dostępnych składników.

Fundamentami jej tworzenia było:
Zdrowe przepisy na luzie
Oszczędność czasu spędzonego na szykowanie posiłków
Smacznie, bo jedzenie to przyjemność
Różnorodnie, by każdy znalazł coś dla siebie
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Praktycznie z dostępnych składników

Wygodny podział na śniadania, przekąski, obiady i kolacje pozwoli Ci sprawnie znaleźć coś na określony posiłek. Każdy przepis posiada wyliczenia kaloryczne i
makroskładników, dzięki którym możesz dostosować wielkość posiłków do własnych potrzeb.
Dużo zdjęć pomocniczych i wiele uwag, precyzyjnie pokaże Ci, w jaki sposób przygotować danie lub jak możesz je zmodyfikować, przechować lub z czym podać.
Życie jest jedno, a przed niektórymi rzeczami nie uciekniemy.
Poznaj zatem nowy dział „Przepisy zakazane” to propozycje absolutnie niewpisujące się w kanony fit życia, ale przepisy w nim zawarte, bezwzględnie, warte są
podzielenia się. Dla przykładu, dowiesz się jak zrobić chrupiący popcorn karmelowy czy świąteczny sernik.
Jesteś zabiegana? Brakuje Ci pomysłu co przygotować do jedzenia i sięgasz po coś na szybko? Każdy z domowników lubi coś innego? Chcesz jeść zdrowo, ale nie
planujesz spędzić pół życia na bieganiu po sklepach za wymyślnymi składnikami lub przygotowując z nich skomplikowane posiłki?
Ta książka jest dla ciebie!

Serdecznie polecam praktyczną książkę, zawsze „chętną” do kulinarnej pomocy, pełną konkretnych rozwiązań i szybkich dań!
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Gotowanie to nie udręka!

Teraz szybko, prosto, smacznie i zdrowo przygotujesz posiłki dla całej rodziny. Ta książka zawiera wyłącznie sprawdzone w boju rodzinnego
gwaru propozycje dań, w których każdy znajdzie coś dla siebie.

Podczas tworzenia książki bardzo ważnym celem było jej praktyczne zastosowanie oraz dostępność produktów, z których będziemy gotować.
Dlatego też zawiera ona nie wymyślne, a ciekawe propozycje szybkich śniadań, przekąsek, obiadów i kolacji. Teraz sama możesz ułożyć własny
jadłospis dopasowany do twoich preferencji smakowych oraz rytmu dnia.
Książka zawiera wyliczenia kaloryczne każdego posiłku, dzięki czemu będziesz mogła dopasować wielkość porcji do swoich potrzeb. W ten
sposób dużo łatwiej zredukujesz wagę lub zbudujesz pożądaną sylwetkę.
Pysznie i zdrowo przez cały rok, to zbiór najczęściej stosowanych przeze mnie przepisów podzielonych na cztery pory roku. Dzięki temu
sezonowo korzystamy z dobrodziejstw dostępnych produktów i cieszymy się smakami dopasowanymi do zmieniającej się pogody za oknem.
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To co jemy ma ogromne znaczenie nie tylko na nasz wygląd, ale też codzienne funkcjonowanie. Chcemy by posiłki były urozmaicone, smaczne
ale też bardzo ważne by przygotowanie ich było szybkie. Ta książka moim zdaniem jest wyważoną propozycją dla wszystkich zabieganych
chcących zadbać o to co spożywają na co dzień.
Spójrz na gotowanie z innej perspektywy, odważ się eksperymentować i baw się tym. Praktyczne gotowanie to szybkie, gotowanie, które
pozostawia Ci wiele wolnego czasu, którym pozostaje się już tylko cieszyć.
Nie trać czasu w kuchni! Nie zastanawiaj się co dziś przygotować! Książka posiada wygodny podział na śniadania, przekąski, obiady i kolacje.
Możesz się nim zasugerować i ułożyć własne menu. Wyliczenia makroskładników przy każdym posiłku pomogą Ci w ułożeniu własnego
indywidualnego planu żywieniowego.
Spójrz na gotowanie z innej perspektywy, zaczerpnij inspiracji, gotuj szybko i dla zabawy.
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