
De Eetkalender 2017 van Francesca Kookt!
De lekkerste kalender van het jaar. Met 52 weekmenu's, vaste kliekjesdagen,
familieplanners, handige boodschappenlijstjes én tips van Francesca.
16 SEPTEMBER 2016, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Na het succes van de Eetkalender 2016 stelt foodblogger Francesca van Berk nu de Eetkalender

2017 samen, met meer dan tweehonderd recepten voor het hele gezin. Nooit meer de vraag ‘Wat

eten we vanavond?’, maar een kalender met voor elke week een gebalanceerd menu, met handige

boodschappenlijstjes zodat je in één keer boodschappen kunt doen voor de hele week. Vis, vlees en

vegagerechten wisselen elkaar af, met tussendoor leuke tips en extra informatie, bijvoorbeeld over

seizoensgroenten. Kortom, een inspirerende én praktische kalender die in jouw huis niet mag

ontbreken!

Francesca van Berk: 'Na het grote succes van de Eetkalender 2016 moest er natuurlijk wel een
2017-editie komen! Wederom een handig hulpmiddel voor iedereen die extra inspiratie kan gebruiken
voor de doordeweekse maaltijden. Met gerechten die veelal gemakkelijk te bereiden zijn en
producten uit het seizoen. Dit jaar ook met een vaste kliekjesdag op vrijdag; zo gooi je minder weg en
ben je lief voor je portemonnee.

Laat je inspireren door de recepten en geef er vooral je eigen draai aan. Kook zelf, gebruik verse
producten en verras jezelf en je gezin met nieuwe combinaties.'

Met alle genoemde voordelen en ook nog genoeg ruimte om alle afspraken van familieleden op te
schrijven is de Eetkalender 2017 een absolute family must have.

Het Eetkalender-concept is een idee en initiatief van Francesca van Berk en Wendy Pronk
(Deedylicious). Wendy Pronk is verantwoordelijk voor de opmaak en heeft samen met collega-
foodfotografe Wendy van Bree de zaligmakende foto’s verzorgd voor de Eetkalender en het eerder dit
jaar verschenen Mag ik nog een hapje?.

Over de auteur

Francesca van Berk (1978) is bekend van haar populaire foodblog Francescakookt.nl, waarmee ze
inmiddels ruim 200.000 unieke bezoekers per maand trekt. Recent verscheen haar boek Mag ik nog
een hapje? over de culinaire opvoeding van kinderen. Ze hoopt met haar boek, blog én kalender
iedereen te inspireren iets lekkers en voedzaams op tafel te zetten, waar het hele gezin van geniet.
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Francescakookt.nl
http://www.francescakookt.nl/

Eetkalender 2016 recensies
http://www.francescakookt.nl/eetkalender-2016-recensies/

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"Ik was diep onder de indruk toen de Eetkalender 2016 in de bus viel."
— Karin Luiten van KOKENMETKARIN.NL

"Het ideale cadeau voor iemand die nooit weet wat hij of zij moet eten."
— Pauline Weuring van UITPAULINESKEUKEN.NL

"De eetkalender die Francesca heeft gemaakt is wat mij betreft een van de leukste culi-
cadeautjes."
— Philippine van der Goes van LIEFDEVOORLEKKERS.NL

"Heb jij weleens een tekort aan culinaire inspiratie en ben je altijd op zoek naar lekkere,
voedzame en variërende gerechten voor de hele week? Dan is de Eetkalender van Francesca
van de blog Francesca Kookt! je-van-het voor jou!"
— Monique van Loon van CULY.NL

"Een handige weekplanner voor het hele gezin, gecombineerd met gerechtsuggesties voor
doordeweeks. Op de achterzijde vind je recepten en een handig boodschappenlijstje."
— Vanessa Dawson van CULINESSA.COM

"Oh, een heerlijk plan zo’n eetkalender!! Je kunt er ook nog verjaardagen en afspraken op
kwijt. Iedere week een menu met makkelijke recepten voor de doordeweekse dagen met
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vegetarisch, vis, vlees en gevogelte en geschikt voor het hele gezin."
— Jeanette van de Lindt van CULINETTE.NL

"Weet je even niet meer wat je vanavond moet bereiden? Met de Eetkalender 2016 van
foodblogger Francesca Kookt! tover je iedere avond een heerlijke, verantwoorde én
gevarieerde maaltijd op tafel. De blogger geeft per week een kant-en-klaar menu, goed gevuld
met groenten, vlees en vis."
— LEKKER 500 MAGAZINE
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OVER LEV.

Lev. is het non-fictiefonds van A.W. Bruna met boeken die mensen informeren, inspireren en motiveren. Bij Lev.
verschijnen boeken van auteurs zoals Brené Brown, Berthold Gunster en Marie Kondo.

Klik hier voor de laatste brochures.
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