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Nyd dit køkken Lena Bentsen Hent PDF Manglende orden og overblik i køkkenet kan langsom gøre det af
med glæden ved at lave mad. Hvis du trænger til at kunne nyde at være i dit køkken, gerne vil have systemer

og overblik, eller bare vide, hvor du har dine ting, er eBogen her lige noget for dig.

Køkkenet er en arbejdsplads. Det mest brugte værksted i huset. Og det skal fungere både til hak og snak.
Køkkenet skal både være funktionelt og hyggeligt...

Hvis du synes hyggen er smuttet, og du bruger for meget til på at lede efter ting, får du massiv hjælp her.
Både til, at snitten og snakken bliver bedre, men også til, at du får organiseret dine ting, så du har det fulde

overblik.

Hvad gemmer der sig bag lågerne og i skufferne? Alle kroge og hjørner bliver set efter, og du vil føle, at du
har fået et helt nyt køkken, når du er nået igennem de 5 trin.
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