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Store dele af året bugner naturen af spiselige skatte, og få ting er hyggeligere og mere velgørende end at drage
ud under åben himmel på en smuk solskinsdag på jagt efter vitaminholdige og plukkemodne sager: rødkindede
æbler, aromatiske blommer, saftfyldte grønne ramsløgsblade, gyldenbrune hasselnødder, spændstige brombær
og og andet godt. I “Udeliv året rundt har Sif Orellana samlet de bedste af sine opskrifter fra sit store
forfatterskab på lækkerier til gane og svælg baseret på skatte fra naturens spisekammer samt hjemmegjort
mundgodt, der kan tages med i picnickurven. Hun har suppleret dem med en portion opskrifter, du ikke finder
i andre bøger, og krydret hele molevitten med lege og kreative aktiviteter, som naturen har været
inspirationskilde til. Alle opskrifter er udviklet, afprøvet og gennemtestede i Sifs eget familiekøkken, og alt er
præsenteret i et univers fuld af stemningsfulde og skønne fotografier.
Odense har eventyrlige events og farverige festivaler året rundt Snerydningen går som en leg - hurtigt og let,
uden sved på panden og ondt i ryggen. Vælger du, at orangeriet skal stå frit i haven, får du et selvstændigt
rum hvorfra du kan nyde din have fra nye vinkler året rundt. Du kan fodre fugle året rundt. 1. dk. Køb den i
vor webshop eller i vor fysiske butik - fra kun kr. VELKOMMEN TIL UDELIV VEJLE Vi er glade for at
byde dig velkommen til Udeliv Vejle - din mulighed for at booke kommunens grønne områder digitalt. Vi er
en ude institution, hvilket vil sige at børnene, også de mindste, er meget ude i naturen i al slags vejr hele året
rundt. Vi skaber et aktivt udeliv for alle. Vivara fuglefoder. Hvornår skal der fodres fugle. eller 10.
Teestrup 4H byder på mange spændende aktiviteter året rundt. Hvornår skal der fodres fugle. Samlet eller. 1.
Fritstående orangeri. På grund af helligdage og skæve helligdage er der ændringer i åbningstiderne primært i
maj Oplev Vejle.

