De kok en de dokter samen op
zoek naar wat je het best kunt
eten. Voor een dag geconcentreerd studeren, hard werken
of lekker sporten - én om je
gewoon fit te voelen.

Ramon Beuk is als kok vooral bekend van tv-programma’s als Born 2 Cook en
van de dagelijkse kookrubriek die hij jarenlang had in de Telegraaf. Daarnaast is
hij ondernemer en schreef hij al acht kookboeken, waaronder de bekroonde
boeken Wat van Fair komt… en Terug naar mijn roti.
Rutger Verhoeff is waarnemend huisarts en ondernemer. Hij was te zien in
Zon, Zuipen, Ziekenhuis en vlogt voor Libelle TV. Hij heeft een column in het
Algemeen Dagblad en schreef eerder het boek Wat denkt u, dokter?, met
ervaringen uit de huisartsenpraktijk.
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Haal het beste uit je dag door
de juiste voeding te kiezen
Voor een lange dag op kantoor pak je een
andere lunch in dan voor een middag op
het sportveld. Met Lekker beter kun je per
dag bepalen wat je het beste kunt eten,
afhankelijk van het type inspanning dat je
gaat leveren.
Dit kookboek is geschreven door een
huisarts en een kok: de huisarts gaat uit van
wat goed voor je is, de kok kijkt naar wat
lekker is. Dit levert niet alleen interessante
discussies tussen de twee op, maar ook
meer dan 50 verrassende recepten voor elk
type dagindeling en handige informatie over
goede voeding. Met Lekker beter kan
iedereen het maximale uit zijn voeding halen
voor een optimale prestatie – en daarbij
vooral ook blijven genieten van lekker eten.

• Met veel tips en feiten over ingrediënten
• Van Ramon Beuks boek Wat van Fair komt...
zijn meer dan 60.000 exemplaren verkocht
• Geschreven voor een breed publiek

Lekker beter. De beste recepten bij je dagelijkse activiteiten – Ramon Beuk en Rutger Verhoeff
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