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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.
I 1839 sælges gården til sønnen Josef Pedersen (2).
Brug fornuften når du bruger din kælder til opbevaring. 19 Foredrag: Forårsklargøring af den økologiske
have v ed havebogsforfatter Jens Juhl, som også vil præsentere sin nye udgave af bogen. 16 x 25 cm.
Book en Kim Larsen kopi til dit næste arrangement Hvis du vil se, hvad du har lånt, reservere bøger eller
redigere din brugerprofil, skal du være logget ind. Bjørn Teddy Varimixer kan det hele og lidt til. Det letteste
er at købe brændet på paller, men det er også det dyreste, et tårn (ca.
Ruth er i en sen alder blevet uddannet. 2 rm. april kl. 16 x 25 cm. Hvis du drømmer om bugnende
tomatplanter og nyplukkede agurker til husbehov, er det i det tidlige forår, du skal i gang med. Find Dyr på
GulogGratis. Slangerupgaard Strong Horse er en wellness afdeling med vægt på forkælelse og din hest i
højsæde. til. Har du lyst til at holde bier, men mangler.

