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Madplan til hele året Magasinet Femina Hent PDF Mangler du inspiration til aftensmaden i hverdagen? Så er
FEMINAS madplaner det rigtige valg. På FEMINA anstrenger vi os for at lave sunde og varierede

madopskrifter, som gør din hverdag lidt nemmere. Mad, du har tid og lyst til at lave. Vores madplaner har i
flere år været noget af det allermest populære i bladet, og vi forsøger hele tiden at gøre madplanerne

inspirerende og lækre med nye ingredienser, gamle klassikere og appetitlige billeder. Desuden hører der altid
en indkøbsliste til hver uges madplan, så du nemt kan købe ind til hele ugen – og undgå unødigt madspild.

Nu har du muligheden for at købe et helt års madplaner, samlet til et nemt og overskueligt hæfte.
Madplanerne har alle været i FEMINA i tidens løb og er lavet af kok og kogebogsforfatter, Louisa Lorang,

som du måske også kender fra fjernsynet. Hver uges madplan indeholder 5 opskrifter på hverdagsretter fordelt
over 52 uger, du nemt kan lave fra mandag til fredag. Opskrifterne har desuden tidsangivelse på, og de fleste

kan klares på 20-40 minutter.

Rigtig god fornøjelse!
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