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Ny utgåva med nyskrivet förord!Idag vimlar det av råd om vad vi bör äta. Utgångspunkten är nästan alltid
olika teorier om vad som är nyttigt eller vad vi bör undvika för att inte bli feta och

sjuka.Vetenskapsjournalisten Henrik Ennart och stjärnkocken Niklas Ekstedt har vänt på steken och frågat de
människor som blir äldst och friskast vad de har ätit. Av deras svar kan vi lära oss vad som också är bra för
oss. Författarnas utgångspunkt är vad människorna ätit i det som kallas Blå zoner geografiskt avgränsade
områden där chansen att bli hundra år är störst i världen.Det är Henrik Ennarts efterforskningar kring de

långlivades framgångsrecept och Niklas Ekstedts egenhändiga tolkning av dem i sammanlagt 52 rätter som
resulterat i Den blå maten.Forskningen visar att människorna som bor i de blå zonerna är friskare och mer
sällan än andra drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och även flera former av cancer. Men den mat

de ätit är inte bara hälsosam, den är dessutom fantastiskt god.

Ny utgåva med nyskrivet förordIdag vimlar det av råd om vad vi bör äta. Så kallas de områden i världen där
människor lever längst och är friskast. Har ni kanske hört talas om den? Naturligtvis handlar det inte om

färgen på själva. Det enda du behöver göra är att motivera varför just du ska vinna.

Blå Zoner,Blå Zoner Världen

Den blå maten bygger på färska och lokalt producerade råvaror utan industriellt processade. Search for
Library Items Search for . Här finns 52 recept. Télécharger Der Isenheimer Altar Die Geschichte einer

wundertätigen Malerei pdf de Daniel Konieczka Télécharger Forbin de Solliés Ou Le Testament Du Roi René
Pièce En Deux Actes Un Épilogue Et En Vers Classic Reprint pdf de Jean Francois Victor Aicard. Läs om de
blå zonerna i Den blå maten. Vi har setts två gånger i veckan sen i slutet av september. Encontre diversos
livros escritos por Ennart Henrik Ekstedt Niklas com ótimos preços. 3.38 Rating details 8 ratings 2 reviews
IDAG VIMLAR DET av råd om vad vi bör äta. Foto van Restaurang Fagel Bla Degerhamn Fyren gå upp i
den. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom den blå maten Vi har ett brett sortiment av
böcker garn leksaker pyssel sällskapsspel dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alla recept i
boken är utformade så att rätterna är enkla att laga med de varor som finns tillhands i svenska affärer. Den
allra enklaste maten är också den mest hälsosamma som gör både våra tarmbakterier och oss själva lyckliga.
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Den blå maten recept för ett långt och lyckligt liv Inbunden 2015 Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför
priser från 2 butiker SPARA på ditt inköp nu Den blå maten recept för ett långt och lyckligt liv. Publicerad

11.25.
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