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Vores køkkenhave - en personlig beretning Bertill Nordahl Hent PDF Vores køkkenhave – en personlig
beretning er et must for dig, som har lyst til at anlægge en køkkenhave, men som ikke ved, hvordan man

griber det an. Eller for dig, som allerede har en køkkenhave og har lyst til at læse om, hvordan andre har det
med at have en køkkenhave. I bogen, som strækker sig over perioden 2008-12, og altså dækker en periode på
hele 5 år, følger man processen fra, at ideen til at anlægge en køkkenhave dukker op, til den bliver udført.
Hvilke overvejelser skal man gøre sig? Hvordan gør man? Hvordan griber man det an? Og når køkkenhaven
er anlagt: Det daglige liv i haven med alle dets glæder, krav og udfordringer. Hvornår sår man hvad, og

hvordan gør man? Hvordan får man en have, der bugner af grøntsager? Alt dette får du svar på i denne bog,
som er for dig, som vil begejstres og inspireres, og samtidig får du et diskret indblik i det liv, som de to

forfattere lever.
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