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Røget laks med blød ost og chutney. Skyr med chiafrø og blåbær. Eller et spejlæg med rucola? Dage med let
faste skal være uden krumspring i køkkenet, så du slipper for at bruge tid på mad. 

Tanken med denne bog er, at du ikke behøver at følge et ugeskema. Du kan faste, når det passer bedst i dit liv.
Her er nemme opskrifter med afmålte kalorier, så du ikke behøver andet end at vælge to-tre opskrifter til hver

fastedag. Kvinder kan faste med 500 og mænd med 600 daglige kalorier.

Opskrifterne er lette at variere efter indholdet i køleskabet. Med dem følger råd om den lette fastes principper,
gevinster og faldgruber - og en nødhjælpskasse med tips til at dæmpe sult. Hver gang du faster en enkelt dag,
giver du din krop en pause til at restituere og regenerere. Er du mere ihærdig med fastedagene taber du dig

også. 

Find frem til din egen lette måde at faste på med denne lille, effektive guide. Det er ikke spor svært.

 

Forlaget skriver:

Røget laks med blød ost og chutney. Skyr med chiafrø og blåbær.
Eller et spejlæg med rucola? Dage med let faste skal være uden
krumspring i køkkenet, så du slipper for at bruge tid på mad. 

Tanken med denne bog er, at du ikke behøver at følge et ugeskema.
Du kan faste, når det passer bedst i dit liv. Her er nemme opskrifter
med afmålte kalorier, så du ikke behøver andet end at vælge to-tre
opskrifter til hver fastedag. Kvinder kan faste med 500 og mænd

med 600 daglige kalorier.

Opskrifterne er lette at variere efter indholdet i køleskabet. Med dem
følger råd om den lette fastes principper, gevinster og faldgruber - og
en nødhjælpskasse med tips til at dæmpe sult. Hver gang du faster en
enkelt dag, giver du din krop en pause til at restituere og regenerere.

Er du mere ihærdig med fastedagene taber du dig også. 

Find frem til din egen lette måde at faste på med denne lille,
effektive guide. Det er ikke spor svært.
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