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Grove kulhydrater Martin Kreutzer Hent PDF Om bogen De seneste år har stået i kulhydratforskrækkelsens

tegn med beskyldninger om at forårsage alt fra diabetes til mavefedme, eksem og dårlig energi.
Konsekvensen er, at mange mennesker styrer uden om kulhydratrige madvarer. Det er synd og skam, for

kulhydrater er ikke bare kulhydrater. Der er de tomme kulhydratkilder, som man så absolut bør vogte sig for,
men over for dem står andre stærke varianter, der er yderst sunde og ledsages af vigtige vitaminer og

mineraler, som kroppen higer efter. De bedste kulhydratkilder giver dig tilmed masser af fibre, som holder
maven i gang og får maden til at mætte fremragende. Det gælder om at kende forskellen og træffe de rigtige
valg. Guiden sætter dig grundigt ind i alle aspekter og præsenterer dig samtidig for 30 inspirerende opskrifter
med lutter gode kulhydrater. Temaer: Hvilke kulhydratkilder er de sundeste, og hvad er den optimale timing i

en hverdag med og uden motion? Hvordan afslører du sukkerbomberne og lærer at kende forskel på de
tomme og de kraftsprudlende kalorier? Om serien Bøgerne i serien Muusmann’sundhed indeholder

omfattende teori, en inspirerende råvareguide og en række fantastiske opskrifter. Læseren får således masser
af konkrete redskaber, som kan bruges til at skabe sunde forandringer i hverdagen. Temaerne varierer fra bog

til bog, således at seriens bøger kan læses uafhængigt af hinanden. Om forfatterne Martin Kreutzer er
ernæringskonsulent, EH, og en af landets mest velrenommerede specialister inden for præstationsfremmende
ernæring. Har været ansat ved Institut for Human Ernæring, KU, i 10 år. Har et omfattende forfatterskab og er
fast skribent ved flere forskellige medier. Martin står for bogens teori og råvarernes sundhedsvinkel. Anne
Larsen er gennem en lang årrække succesfuld madskribent og foredragsholder. Forfatter til rigtig mange
inspirerende og populære kogebøger. Fast skribent ved flere forskellige medier. Anne står for alle bogens
mange velsmagende opskrifter. Fotograf Stine Heilmann har mange års erfaring med at fotografere mad til

store magasiner. Hendes interesse for sund og spændende mad formidles gennem smukke og appetitlige fotos.
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