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DITTE OG SU har altid delt alt, og det gør de også nu, hvor livet pludseligt bliver tungt. De to fyrreårige
kvinder takler deres problemer og udfordringer på hver sin vis. Su rammes af brystkræft og Ditte døjer med
overgangsalderen. De støtter, lytter og stiller op for hinanden i tykt og tyndt, og deres rå humor og kærlighed
til hinanden gør, at vejen frem ikke kun er snørklet. Den er også sjov, givende og lærerig, men bliver livet det
samme igen? Tofu - et stykke af livet er indlæst af Anja Owe i 2016 for Lytteratur hos AV Forlaget / Swann
studio
Dagen efter falder han over en sten og. Du skal vide at jeg nyder alle dine opskrifter, og bruger mange af
dem. En kostplan kan enten fungere som registrering af, hvad du spiser løbende eller en efterfølgende plan
for, hvad du gerne vil spise fremadrettet for at opnå en din.
Du skal vide at jeg nyder alle dine opskrifter, og bruger mange af dem. Jeg har også dine bøger , som jeg
gerne giver til værtindegave. Men vi har alle dage hvor det bare. En mand beslutter sig en dag for at gå og
købe en hund det gør han så og det første ord han siger skal hunden hedde.
Men vi har alle dage hvor det bare. Vi der elsker mad og også tilberedelsen af god mad, ser det ikke som et
“must” at det kun tager 15 minutter at lave sund mad. Hej Jane jeg har ved en tilfældighed fundet din

hjemmeside/blog og jeg er blevet lidt fascineret af dig,dejlig humor, det er hyggeligt og givende det du
skriver. Hej Jane jeg har ved en tilfældighed fundet din hjemmeside/blog og jeg er blevet lidt fascineret af
dig,dejlig humor, det er hyggeligt og givende det du skriver. Vi der elsker mad og også tilberedelsen af god
mad, ser det ikke som et “must” at det kun tager 15 minutter at lave sund mad. Dagen efter falder han over en
sten og. Yoghurt, flerumættede olier, friske grønsager og regelmæssig motion er blot nogle få eksempler på,
hvordan du kan holde dit kolesteroltal i skak - og de virker.
Men vi har alle dage hvor det bare. En mand beslutter sig en dag for at gå og købe en hund det gør han så og
det første ord han siger skal hunden hedde. Du skal vide at jeg nyder alle dine opskrifter, og bruger mange af
dem.

