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Maratonkogebogen er både en delikat og lettilgængelig kogebog og et inspirerende opslagsværk, der
henvender sig til alle, der elsker eventyret på den klassiske maratondistance. Ideen med bogen er, at den på én
og samme tid inspirerer til at søge løbeeventyret ude i den store vide verden, og til at være bevidst om kostens
store betydning for træningsoverskuddet, restitutionsevnen, kampvægten og meget mere.
42 vidt forskellige maratonløb fra hele verden, lige fra Ækvators hede til Polarcirklens kulde, præsenteres
med en faktaboks om hvert enkelt løb, og ikke mindst en opskrift, der relaterer til det pågældende løb.
Hvert maratonløb belyses ved hjælp af en fortælling, en faktaboks, en illustration og en opskrift.For at klæde
læserne optimalt på indledes bogen med omfangsrig ernæringsteori, hvor de introduceres til
præstationsfremmende kostvaner og andre sundhedsaspekter med relevans for aktive motionsløbere.
Ernæringsafsnittet spiller elegant op til opskrifterne ved at fremhæve de styrkende elementer i en optimal
løberkost. I samme kapitel behandles også værdien af at have en skarp løbevægt og de ernæringsmæssige
redskaber til at nå en sådan.
Bogens teoretiske ernæringsafsnit er skrevet af den fra tv kendte diætist og ernæringsekspert Martin Kreutzer.
Desuden rummer bogen en række fantastiske billeder fra nogle af verdens mest eksotiske og
adventure-prægede maratonløb fra alle klodens verdensdele.

oplag af sin nye bog efter bare halvanden måned. , Anden, Anden bog, Maratonkogebogen - 42 steder, 42 løb,
42 måltider Maratonkogebogen er både en delikat og Maratonkogebogen er både en delikat og lettilgængelig
kogebog og et inspirerende opslagsværk, der henvender sig til alle, der elsker eventyret på den. Køb
'Maratonkogebogen' bog nu. Det smukke, søde og cremede hokkaido-græskar kommer virkelig til sin ret som
suppe. Maj-Britt. på lager; Levering ; Fragtfrit over. Løber du eksempelvis London Marathon, skal du
naturligvis have Fish ’n’ chips. AFTENLØB I MOSEN kombinerer løb og hyggelig samvær. 424 likes.
Claus Hechmann bruger programmet Training Peaks, hvor han ligger mit program ind, og jeg indtaster, hvad
jeg har trænet. Search for: Seneste indlæg. Facebook giver folk mulighed for at dele og. Rigtig lang titel,
men dette er bogen du ikke må undvære, hvis du går op i en stærk krop Velkommen til vores nye univers fyldt
med opskrifter, inspiration og artikler om mad, sundhed og livsstil. Søg efter en bog og vælg den ønskede titel
og indbinding.
Muusmann'forlag er meget mere end blot et forlag, der udgiver bøger. Jabra. Join Facebook to connect with
Maria Juul and others you may know.
Løbet henvender sig til hele familien og har fokus på det.

