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Mat för latmaskar Simon Sköld boken PDF Saknar du också tiden, lusten och kunskapen för att laga god och
nyttig mat – varje dag? Då är Mat för latmaskar boken för dig. Här berättar Simon Sköld, PT och författare till

succén Träning för latmaskar, hur du med minsta möjliga insats kan komma igång och laga mat som är
superenkel men hälsosam. Mat som både går snabbt att laga och ger dig mer energi, bättre återhämtning och

till och med orken att träna lite hårdare. Boken innehåller över 40 recept på måltider och mellanmål.
Dessutom får du tips på vilka livsmedel du alltid ska ha hemma för att enkelt kunna sno ihop en nyttig

måltid.Följ med hem till Simon och Camilla Läckberg och ta del av deras bästa tips på hur du enkelt får en
godare och nyttigare måltidsvardag för hela familjen. Självklart bjuder Simon Sköld även på sina bästa tips

för att hitta motivationen till att äta bättre.
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