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Zupa krem z pomidorów

Od 7-8 miesiąca Wystarcza na 1 litr Nadaje się do zamrożenia

odrobina (15g) masła bez dodatku soli 2 małe ziemniaki, obrane i pokrojone

w kostkę ˝ małego pora pokrojonego w kostkę lub 1 marchewka, obrana i

pokrojona w kostkę 300ml wywaru z kurczaka lub z warzyw (strona 33)

900ml sosu pomidorowego (strona 194) 2 łyżki kremówki lub mleka

pełnotłustego

* Masło rozgrzej w dużym rondlu o grubym dnie, dodaj warzywa i smaż

przez 5 minut. * Dodaj wywar i sos pomidorowy, zagotuj i gotuj na wolnym

ogniu przez kolejne 15 minut. Przetrzyj do uzyskania gładkiej konsystencji i

jeszcze raz zagotuj. * Przestudź lekko i tuż przed podaniem dodaj śmietanę

lub mleko.
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Księgarnia Izajasz poleca

Warto naprawić małżeństwo

Naprawdę chcesz naprawić swoje małżeństwo? Zacznij od teraz!

Ta książka pomoże Ci znaleźć przyczynę problemu a potem

powie jak z nim zwyciężyć.

Jak nauczyć dziecko korzystać z nocniczka w 7 dni

"Skąd mam wiedzieć, że moje dziecko jest już gotowe, by

korzystać z nocniczka? I co mam wtedy robić?" Jeśli brakuje ci

pewności, jak najlepiej przyzwyczaić swojego malucha do

nocnika, pozwól, by książka Giny Ford pokazała ci - w kilku

bardzo łatwych i skutecznych krokach - jak szybko i naturalnie

można to przeprowadzić.

Rodzice w akcji

Jako rodzice każdego dnia zadajemy sobie wiele pytań

związanych z wychowaniem dzieci. Zdarza się, że bezradnie

rozkładamy ręce lub wychodzimy z siebie, żeby osiągnąć

upragnioną przez nas reakcję naszej pociechy. Czy przypadkiem

nie popełniliśmy gdzieś błędu?

Książka Rodzice w akcji jest nie tylko wytłumaczeniem przyczyn

najczęstszych problemów z dziećmi, ale przede wszystkim

poradnikiem, jak się zachowa...

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.
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