
Deliciously Ella : härliga ingredienser och
fantastisk mat som du och din kropp kommer

att älska
Ladda ner boken PDF

Ella Woodward
Deliciously Ella : härliga ingredienser och fantastisk mat som du och din kropp kommer att älska Ella
Woodward boken PDF Två miljoner besökare på bloggen varje månad!Den 21-åriga modellen Ella

Woodward är ett fenomen. Hon gick från att vara sjuk och sängliggande 95 % av tiden till att driva en
matblogg med 2 miljoner besökare i månaden, mer eller mindre över en natt. När hennes kokbok släpptes
några år senare gjorde den omedelbar succé.2011 fick Ella Woodward veta att hon drabbats av ett ovanligt
syndrom som sätter sig på nervsystemet. När sjukdomen bröt ut blev hon sängliggande och började blogga
för att hantera sin nya situation. Efter att under hela livet frossat i sötsaker, bestämde sig Ella för att satsa på
ren och hälsosam mat. Hon uteslöt animaliska produkter, vitt socker, processad mat och gluten. Plötsligt

förändrades allt, hon kände sig helt frisk och kunde sluta med sina mediciner.Bloggen var ett sätt att motivera
sig själv att skapa bra recept. Hennes inspirerande och hälsosamma mat engagerar en stor skara följare i alla
sociala mediekanaler. Innan boken ens var släppt toppade den Amazons lista över bäst sålda böcker! Förlaget

fick trycka till den sex gånger för att tillmötesgå de ivriga köparna.Snabbast säljande debutkokboken
någonsin!Deliciously Ella = ett begrepp
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