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Bogen er en smuk inspirations- og livsstilskogebog fyldt med nemme, velsmagende og kreative opskrifter,
tips og idéer suppleret af stemningsfulde og farvemættede fotos af Søren Gammelmark og Sif Orellana samt

skønne illustrationer af grafiker Charlotte Brixen. Den er krydret med personlige refleksioner om og
inspiration til et glædesfyldt familieliv, der gør bogen til andet og mere end en almindelig

familiekogebog. ´Husbibler´ har læserne kaldt de to forgående bestsellere i serien, og med 3'eren er der lagt
op til endnu én af slagsen. Som noget nyt er 3'eren i rækken indpakket i et eksklusivt omlagt fransk

smudsomslag, hvis indersider er beklædt med ´Spiloppernes stjernespil´ - et nemt og sjovt familiespil med
inddragelse af små korte aktiviteter.
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