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Alt det bedste
Af Liselotte Nielsen

Carl kalder 
Kurhotel Skodsborg er kendt for både at hylde de sunde principper og nydelsen. Den holistiske tilgang til sundhed 
og velvære er også i centrum for deres nye lancering ”Brasserie Carl”. Det hyggelige brasserie forkæler alle sanser 
og har samtidigt fokus på sunde grønne madretter. Brasseriets signaturmenu hedder ’Carls  valg’  –  en  vegetarisk  
menu  med  basis  i  sæsonens  bedste grønne råvarer. Gæster, der ønsker fisk eller kød som supplement, kan frit 
vælge dette. Derudover lokker brasseriet med udvalgte klassikere og hverdags-hygge med ’dagens ret’. Skal du holde 
mindre eller større fester kan Brasserie Carl skabe rammerne omkring en skøn aften med gastronomi i særklasse og 
hyggelige omgivelser med kig til Øresund.

Pil op: Maden på Brasserie Carl er helt i særklasse – nytænkende, smuk og lækker. Beliggenheden er fantastisk, og 
stemningen er rar og uhøjtidelig. De smilende og dygtige tjenere sørger for, at alle føler sig godt tilpas og velkomne, 
så man kan slappe helt af og bare nyde.

Pil ned: De bedste oplevelser må altid gerne vare bare lige lidt længere. Hvis man har mulighed for at kombinerer 
spiseoplevelsen med en overnatning eller et besøg i SPA’en, vil det være en skøn måde at forlænge eventyret på.
www.skodsborg.dk

Mange bække små
Genbrug og bæredygtighed er i højeste grad kommet på dagsordenen de 
seneste år. Vi ved efterhånden alle, at affald er et globalt problem, og produk-
tionen af materialer og produkter, der kun kan bruges én gang, er unødvendig 
stor. YouTuber og influencer Louise Bjerre bruger sin platform til at sætte fokus 
på problemet gennem sit initiativ IGEN, hvor bæredygtige kvalitetsproduk-
ter danner eksistensgrundlaget. På igen.dk finder du en række bæredygtige 
alternativer til produkter, du normalt kun vil bruge en enkelt gang, for efterføl-
gende at smide i skraldespanden. Det inkluderer bl.a. genanvendelige sugerør, 
bambusrondeller og hørservietter. Følg Louises instagram-profil for konkrete 
tips og inspiration til en grønnere livsstil.
@igendk 

Bevar gløden 
Smuuk Skin er en serie af syv skønhedsproduk-
ter, der med sine enestående sammensætninger 
af nøje udvalgte næringsstoffer har til formål at 
pleje, nære og styrke huden, både inde- og udefra. 
Smuuk Skin produceres af JemoPharm på Møn, 
der har mere end 30 års viden og erfaring med 
produktion af vitamin-, mineral- og kosttilskud 
af højeste kvalitet. Skønhedstabletterne virker i 
de dybere hudlag, hvor de færreste cremer kan 
nå ned, ved at tilføre næringsstoffer, der er nød-
vendige for at stimulere, understøtte og opbygge 
hudens struktur. De forskellige produkter i Smuuk 
Skin serien indeholder netop de ingredienser, 
der har en videnskabelig dokumenteret effekt for 
at opnå det resultat, du ønsker. Drømmer du for 
eksempel om at bevare den gyldne glød liiidt læn-
gere, er SunPrepare et oplagt valg. Har du en sol-
rig efterårsferie i sigte, vil vitaminerne desuden 
forberede huden indefra, inden den udsættes for 
UVA- og UVB-stråler.  

Pil op: Skønhedstabletterne er yderst virknings-
fulde og kommer i den smukkeste opbevaring. 
De pynter flot, og når de står fremme, er de også 
nemme at huske – hvilket er et skønt plus. 

Pil ned: Det er vigtigt at huske, at selv de mest 
effektive vitaminer ikke erstatter brugen af sol-
produkter. Husk derfor altid at supplere med 
rigelig solcreme.
www.smuukskin.dk

Fed ler
Våd ler, en mineralsk duft af jord, den kolde 
overflade mod hændernes bløde hud, en krake-
leret struktur for øjet at drukne i. Fascinationen 
af leret som materiale er en af de mest mar-
kante tendenser på kunstscenen lige nu. Det 
tunge, taktile ler med de uendelige og alsidige 
udtryksformer - glasagtigt og papirtyndt por-
celæn, hårdført stentøj eller det mere porøse 
lertøj. Tendensen rækker langt tilbage i kunsthi-
storien, senest til 1960- og 70’ernes fascination 
af pangfarver, organiske former og økologiske 
livsindstilling, der i disse år er på genbesøg i 
både modebillede og tidsånd.  Den 28. august 
åbner Gl. Holtegaard en stor gruppeudstilling 
med leret som omdrejningspunkt. ”FED LER: 
Krukker i kunsten nu” viser 20 billedkunstne-
res leg med det sagnomspundne materiale. De 
mere end 60 værker afspejler samlet den store 
forskellighed, der gør sig gældende inden for 
billedkunstneres brug af leret i kunsten.
www.glholtegaard.dk
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Liebhaverboligen har taget pulsen på en række spændende 
oplevelser, der kan være med til at gøre din august lidt sjovere.

Huse med sjæl
Huse med sjæl er en smuk gennemillustreret bog om hvordan, du 
bedst behandler dit gamle hus. Utallige gamle huse har op igennem 
tiden været underlagt forskellige modeluner og er blevet forsynet med 
forsænkede lofter, elementkøkkener, plastikvinduer osv. I de seneste 
årtier er der kommet langt mere fokus på at istandsætte på den ”rigtige” 
måde. Med denne bog ved hånden kan du sikre, at du ikke ødelægger 
huset i forhold til dets oprindelige udseende og den håndværksmæssige 
kvalitet - ovenikøbet på en måde, der gør istandsættelsen billigere. 

Pil op: Søren Vadstrup er utrolig vidende og dygtig til at formidle sit 
store overblik over originale materialer, nænsom renovering, stilarter 
og byggeteknisk udvikling. Bogen er en stor hjælp, hvis du går med tan-
ker om at renovere eller købe et ældre hus.

Pil ned: For Vadstrup finder vi husets sjæl i det bevaringsværdige, histo-
rien og den gamle arkitektur. Men den enkelte må gøre op, om sjælen 
også kan ”fanges” i mødet mellem det oprindelige og det moderne.
www.lindhardtogringhof.dk


