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Madgudinden/Karina Villumsen har lavet denne bog for at give dig inspiration til aftensmad, som foruden at
være glutenfri og mælkefri også skal give dig lyst til at få flere grøntsager og basedannende mad ind i din

dagligdag. Dette giver mere energi, man føler sig mindre sulten om aftenen og kan desuden holde
blodsukkeret stabilt.

 
 

 Det skal være nemt og overskueligt at være på glutenfri og mælkefri diæt, derfor kommer bogen også med
gode råd og vejledning til, hvor flere af produkterne kan købes. De fleste større supermarkeder er begyndt at
føre flere og flere glutenfri og mælkefri produkter. Det er derfor blevet lettere at holde sig til det glutenfri og

mælkefri køkken i dag, end det var for blot 5 eller 10 år siden.

 
 

Aftensmaden er lavet over emnet 'dansk' mad, med præg af middelhavskøkkenet, Østen og de arabiske lande.
Hvis kød og fisk ikke er en del af din kost, kan retterne gøres vegetariske.

 
 

God fornøjelse, fordøjelse og velbekomme.

 
 

 118 sider med over 55 opskrifter, flotte farvefotos, samt gode råd og vejledning.
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 Det skal være nemt og overskueligt at være på glutenfri og mælkefri
diæt, derfor kommer bogen også med gode råd og vejledning til,

hvor flere af produkterne kan købes. De fleste større supermarkeder
er begyndt at føre flere og flere glutenfri og mælkefri produkter. Det



er derfor blevet lettere at holde sig til det glutenfri og mælkefri
køkken i dag, end det var for blot 5 eller 10 år siden.
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