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Kærlig køkkenkarma Catherine Daverne Hent PDF Kærlig køkkenkarma er en vegetarisk kogebog med

sublime opskrifter på et væld af retter og 10 menuer, der til fulde opfylder alle dine smagssanser. Det er også
en bog, der viser dig, hvordan madlavning og måltider kan bruges til at udvikle nærvær, fordybelse og

bevidst opmærksomhed i hverdagen. Populært sagt mindfulness. Madlavning kan med fordel bruges som et
meditativt åndehul, hvor du slipper stress og nærer dig selv, kroppen, familie og venner uden at skulle tilføje

endnu et punkt på listen over daglige gøremål eller livsstilsidealer. Bogen er krydret med kærlige tips,
mindfulness-øvelser og køkkenritualer, der hjælper dig – fra indre uro til balance i krop og sind. Drivkraften
bag bogen er Catherine Daverne, uddannet kok fra Kong Hans Kælder og med 30 års erfaring i spirituel

praksis med pilgrimsrejser i Indien. Hun har både set, mærket og smagt, hvilke fordele der er ved at lave mad
med nærvær og opmærksomhed – både før, under og efter måltidet. Kærlig køkkenkarma er både til den

erfarne vegetar, til dig, der bare gerne vil inspireres, og til familien, der ønsker flere grønne retter på bordet.
Alle retterne er gode i hverdagen, og menuforslagene er oplagte til de nærværende, hyggelige

middagsselskaber, hvor du vil forkæle dem, du har kær, med en madoplevelse, der tilfredsstiller alle sanser.
Inviter glæden og nærværet tilbage i køkkenet med bogens 4 essentielle krydderier: Kærlighed, medfølelse,

glæde og sindsligevægt. E-bogen er lavet i fixed format.

 

Kærlig køkkenkarma er en vegetarisk kogebog med sublime
opskrifter på et væld af retter og 10 menuer, der til fulde opfylder
alle dine smagssanser. Det er også en bog, der viser dig, hvordan

madlavning og måltider kan bruges til at udvikle nærvær, fordybelse
og bevidst opmærksomhed i hverdagen. Populært sagt mindfulness.
Madlavning kan med fordel bruges som et meditativt åndehul, hvor
du slipper stress og nærer dig selv, kroppen, familie og venner uden
at skulle tilføje endnu et punkt på listen over daglige gøremål eller
livsstilsidealer. Bogen er krydret med kærlige tips, mindfulness-

øvelser og køkkenritualer, der hjælper dig – fra indre uro til balance i
krop og sind. Drivkraften bag bogen er Catherine Daverne, uddannet



kok fra Kong Hans Kælder og med 30 års erfaring i spirituel praksis
med pilgrimsrejser i Indien. Hun har både set, mærket og smagt,

hvilke fordele der er ved at lave mad med nærvær og
opmærksomhed – både før, under og efter måltidet. Kærlig

køkkenkarma er både til den erfarne vegetar, til dig, der bare gerne
vil inspireres, og til familien, der ønsker flere grønne retter på
bordet. Alle retterne er gode i hverdagen, og menuforslagene er

oplagte til de nærværende, hyggelige middagsselskaber, hvor du vil
forkæle dem, du har kær, med en madoplevelse, der tilfredsstiller alle
sanser. Inviter glæden og nærværet tilbage i køkkenet med bogens 4

essentielle krydderier: Kærlighed, medfølelse, glæde og
sindsligevægt. E-bogen er lavet i fixed format.
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