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1
OMSCHRIJVING
Teun van de Keuken koopt niet graag knollen voor citroenen. Ook geen citroenen voor knollen overigens.
Hij houdt er niet van om bij de neus te worden genomen. Als tegendraadse presentator, journalist en
columnist van onder andere Keuringsdienst van Waarde, De Slag om Europa en Het Parool zit het stellen
van kritische vragen hem in het bloed. In dit boek dompelt hij zich onder in vragen over het ware ‘Puur en
Eerlijke’ leven. Waarom is diervriendelijk niet meteen goed voor het milieu? Kun je een goed mens zijn
zonder te lijden? Zaten al die E-nummers echt in oma’s recepten? Als geen ander kan Teun zich verbazen
over de manier waarop wij als moderne consumenten heerlijk worden misleid. Puur en eerlijk is het
vrolijke verslag van een man die het goede probeert te doen in onze complexe wereld. Maar die daarin
geregeld jammerlijk weet te falen.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
Bij I'm a Foodie schrijven wij regelmatig een boekreview. Teun van der Keuken heeft het boek Puur en
Eerlijk geschreven. Titia las Puur en Eerlijk en dit is
Nieuws. Beste maaltijd gebruiker, Door de toenemende verhoging van de grondstofprijzen zijn we
genoodzaakt de prijs van de warme maaltijd met ingang van 1 augustus ...
Bij restaurant Sfeer, Puur en Eerlijk in Rotterdam eten? Bekijk recensies, openingstijden, foto's, prijzen,
adres, telefoonnummer en meer.
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