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51% raw Ginda Hirslund Hent PDF Forlaget skriver: Yd dit måltid respekt! Mad skal kæle for øje,
smagsløg og helbred. 

Grøntsager spiller hovedrollen, når kok og ernæringsterapeut Ginda Hirslund komponerer retter, som
balancerer kroppen og sætter mundvandet på overarbejde. Opskrifterne er nøje sammensat af fødevarer med
særligt gode egenskaber, som fremmer din sundhed og beskytter mod sygdomme. Faktabokse fodrer dig med
viden om de levende råvarer, som har vigtige støttefunktioner i det store, fine maskineri, vi kalder vores krop.
51 % raw er et koncept, som ifølge ernæringseksperter og medicinske specialister sikrer os den mest optimale

kostfordeling.

"Grove, rå grøntsager indeholder vigtige næringsstoffer og enzymer, som nedbrydes ved tilberedning. De er en
hjælp til din krop, hvis du vil have mere energi og forebygge kronisk sygdom. 100 % raw kan være både

vanskeligt at opnå og hårdt for fordøjelsen - 51 % er optimalt." 

 - Mia Damhus, ernæringsterapeut DET og farmaceut
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