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Om alt det vi spiser og hvor det kommer fra.
Hva har du spist i dag? Vet du hva den maten vi spiser egentlig er og hvor den kommer fra? Hvorfor trenger
du forskjellige typer mat? Kan du spise vann? Hvordan blir dyr til kjøtt, og hvor kommer sjokolade fra? I
denne boka får du høre om forskjellig slags mat som kroppen trenger ? og som vi liker å spise. Du møter også
Mathilde, som er så sulten at hun nesten ikke greier å gå.
FAKTISK ? norske faktabøker om alt det spennende som barn er opptatt av og lurer på.
Godt.no er et samarbeid mellom VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og
Fædrelandsvennen. Kopiering av materiale fra Godt.no for bruk. Alle artikler om Mat. Her har vi samlet alle
artikler om Mat for deg. Sist publiserte artikkel er: Slik lager du ekte, italiensk brenneslepai Smart på mat er
undervisningsmateriell til mat og helse i skolen for 5.-7.trinn. Her finnes oppgaver, kviss og presentasjoner
som hjelper barn å lære om kosthold.
Bli inspirert til sunn og proteinrik mat som gir en bedre form og sterkere kropp! Meny Gå til innhold Klarer
du å plassere de europeiske landene riktig? Hvit fisk gjør seg utrolig godt på grillen. Store og kjøttfulle biter
torskeloin får en helt fantastisk god smak fra det røykfulle grillkullet. Jeg kan ikke akkurat kalle meg en
ekspert på marrokansk mat, men at jeg er langt over middels begeistret kan ingen bestride. Etter matreisen
med Trine og en hel haug. Rail Gourmet Togservice Norge AS (RGT) er et joint venture mellom Rail

Gourmet og Umoe Restaurant Group. Vi leverer cateringtjenester til NSBs tog samt en rekke.
Særlig kjent er løvetann som hjelp ved gallesykdom og leversykdom. Men planten har også kjent terapeutisk
virkning ved en rekke andre sykdommer og plager, som. Thomas Horne, Colin Eick og Eivind Holm Stoud
Platou vil gjøre datostemplingen overflødig. » Les mer

