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En bok med hälsosamma och naturliga recept, som passar i det vardagliga köket. En receptbok för alla
generationer där recepten är både nytänkande, enkla och innehåller naturliga råvaror. Vi riktar oss till dem
som söker inspiration till att leva hälsosammare. I boken har vi kategoriserat de olika recepten för att
underlätta för läsaren att hitta det den söker. Kategorierna är GLUTENFRITT, RAW och VEGANSKT. Sanna
Nalin är född och uppväxt i Eskilstuna. Hon studerar idag ekonomi på Thorén Business School i Västerås. På
sidan om studierna lägger hon gärna mycket tid i köket. Där lagas det mat som är nytänkande och innehåller få
tillsatser. Via boken Naturligtvis och hennes sociala medier kan man ta del av hennes påhittiga recept.
Cassandra Svensson är född i Västerås, uppväxt i Eskilstuna och bor i dagsläget i Smedjebacken. Hon läser
ekonomi på Thorén Business School i Västerås. Under de senaste åren har hennes intresse för mat och hälsa
ökat. Hon delar gärna med sig av hennes skapelser på sina sociala medier.
Att fortsätta med bokskrivandet är definitivt någonting som lockar Cassandra.
Välkommen till Uvasol. Här hittar du plagg till barn dam och herr samt andra designprodukter från Norrland.
Beställ Kontakt. Allt är fritt från skadliga kemikalier. Spicemaster erbjuder det bästa inom ekologiska
kryddor och smaksättare – alla våra kryddor är ekologiska, utan socker, processat salt och tillsatser. Vi säljer
knäskydd som ger ditt knä ökad stabilitet, kompression och värme. Nu kan du köpa den senaste mobilen från
Samsung, Galaxy S9 och S9+.
Vi jobbar med flera scener t ex Parksnäckan. nu, din portal som ger dig mer tips för att vinna. Urban Ahlin
har precis bett statsminister Stefan Löfvén att läsa upp regeringsförklaringen för Riksmötet 2015/2016. Det
förvaltade svenska statens spåranläggningar och hade övergripande ansvarade för all. Upptäck den
revolutionerande kameran som anpassar sig likt det mänskliga ögat. Banverket var en svensk myndighet som
fanns från 1988 till 2010.

Naturliga konferenser på landet och mitt i city.
Köp produkter och installation av en Garanterad installatör. Vi tar hand om både ditt inre och ditt yttre.

