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Krudtugler og kanelsnegle Sif Orellana Hent PDF Forlaget skriver: Alle vil gerne have mere tid derhjemme til
hygge og samvær med familien, men det er svært for mange at nå det hele. Sif Orellana - selv mor til tre - har

derfor lavet denne smukke livsstils- og inspirationsbog til børnefamilierne - lige til at gå til og nem at
omsætte til praksis i en travl dagligdag. Hun sætter fokus på hverdagen med børn og giver nye originale og
moderne råd til kreativitet, hygge, afslapning, traditioner og højtider, børnefødselsdage, fester, pynt til

boligen, sjov, nem og sund mad, hjemmelavede gaver og leg. Hun tager udgangspunkt i de fire årstider, og
alle aktiviteter er udtænkt, så børnene inddrages. Fuld af stemningsfulde og skønne fotografier af forfatteren

selv samt Inge Skovdal (mor til to), der var med til at udgive Glad mad - en familiekogebog (2002).
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