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Charles och ett 30-tal av hennes väninnor – alla både kända namn och ansikten. Det kvinnorna har
gemensamt, förutom ett stort intresse för livets goda, ar att de alla ar engagerade i 1,6 miljonerklubben. Den
startades av Alexandra 1998 för att sätta kvinnors hälsa och välbefinnande i fokus och är nu en maktfaktor att
räkna med. Klubbens namn syftar på att det när den startades fanns ungefär 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i
Sverige.I boken bjuder Alexandra och bland andra Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Helene Billgren, Margot
Wallström, Kim Anderzon, Lill Lindfors och Gladys del Pilar på sina bästa recept. Dessutom får vi ta del av
ett antal högintressanta texter skrivna av experter på kvinnohälsa. Recepten i boken lockar till att laga såväl
snabb vardagsmat som härlig festmat, från nyttig frukost till syndigt god vickning. Tillsammans blir detta en

helt oemotståndlig kokbok, att både ha till hands i köket och att njuta av i bästa fåtöljen.

 

Möt Alexandra Charles och ett 30-tal av hennes väninnor – alla både
kända namn och ansikten. Det kvinnorna har gemensamt, förutom ett

stort intresse för livets goda, ar att de alla ar engagerade i 1,6
miljonerklubben. Den startades av Alexandra 1998 för att sätta

kvinnors hälsa och välbefinnande i fokus och är nu en maktfaktor att
räkna med. Klubbens namn syftar på att det när den startades fanns
ungefär 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.I boken bjuder
Alexandra och bland andra Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Helene
Billgren, Margot Wallström, Kim Anderzon, Lill Lindfors och

Gladys del Pilar på sina bästa recept. Dessutom får vi ta del av ett
antal högintressanta texter skrivna av experter på kvinnohälsa.
Recepten i boken lockar till att laga såväl snabb vardagsmat som
härlig festmat, från nyttig frukost till syndigt god vickning.

Tillsammans blir detta en helt oemotståndlig kokbok, att både ha till
hands i köket och att njuta av i bästa fåtöljen.
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