Hey kanjer!

Wie veel beweegt heeft ook veel brandstof nodig. Maar wat gooi je best in je tank? Bananen? Koffie? En achteraf een liter chocomelk als
herstelmiddel? Deze week zoomen we in op sport en voeding. Ook de buddychallenge gaat de gezonde toer op, om nog maar te zwijgen
van de wekelijkse winactie: je maakt kans op een prachtig sportvoedingsboek! Een kakelverse nieuwsbrief in hapklare en verteerbare
brokjes. Geniet ervan!

Deze week op het menu: vijf interessante weetjes over sport en voeding. Klik door en lees
meer!






Cafeïne verbetert je prestaties. Maar is een koffie voor het sporten wel
verstandig?
Sport als ontbijt: heeft trainen met een lege maag ook voordelen?
Gaan met die banaan! Maar geeft een banaan wel genoeg energie?
Voldoende drinken is belangrijk, maar hoe zorg je ervoor dat je niet achter elke
boom moet...?
Marc Vertongen probeert u al jaren te overtuigen: is chocomelk de perfecte
recuperatiedrank?

Verras elkaar eens met een gezond drankje! Omdat je buddy wel wat lekkers verdient
kiezen we niet voor de broccoli-bieten-chocomelk-smoothie van Marc Vertongen, maar
voor de beachsmoothie van topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck.
Ingrediënten (2 pers.): 1 wortel, 1 banaan, 1/4 ananas, sap van 2 sinaasappels, 100 gr
frambozen, 4 el water. Voor de afwerking: enkele blaadjes munt, 1 aardbei.
Cutter de wortel, banaan, ananas samen met het sinaasappelsap en water in de blender.
Verdeel over twee glazen. Doe de frambozen apart in de blender en roer het
frambozensap voorzichtig door de smoothie, zodat je een mooi gemarmerd effect krijgt.
Werk af met de muntblaadjes en de aardbei.

Wil je afvallen en tegelijkertijd je sportprestaties verbeteren? Dan helpt Het optimale
sportgewicht van topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck je gegarandeerd op weg.
Hier alvast één tip als voorproefje: "Kies als tussendoortje eens vaker voor fruit, yoghurt of
soep. Ga je nog sporten? Neem dan een banaan, een droge koek, een boterham of een
kom muesli. Zo heb je voldoende energie om je training tot een goed einde te brengen."
Wil je meer lezen? Win dit boek! We geven 10 x 2 exemplaren weg. Deelnemen kan tot
woensdag 9/3 om 12.00 uur.
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