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Wat een boek ‘goed’ maakt 
is dat we het lezen 
op het voor ons juiste moment 
– Alain de Botton
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Gebonden, full colour
21 x 25 cm, ca. 160 blz.

NUR 450 – lifestyle
Ca. € 24,99

Coverontwerp: Olga Lincautan
Fotografie: Tasja Van Rymenant

ISBN 978 90 223 3509 3
Verschijnt: februari 2018

Ja, ik wil
een persoonlijke ceremonie

Olga Lincautan & 
Tasja Van Rymenant

Verliefd, verloofd of 20 jaar getrouwd? 
Dat mag gevierd worden! Het is een mooi 
moment om jullie liefde voor elkaar te 
bevestigen en elkaar (nog eens?) het 
jawoord te geven. Sommige mensen 
durven het wel eens te vergeten, maar 
het jawoord is het belangrijkste moment 
van de dag, belangrijker dan de fotoshoot, 
het aansnijden van de taart of de 
openings dans. Het is een moment dat 
alleen van jullie is, waarop je elkaar nog 
eens vertelt waarom je daar staat. En nee, 
dat hoeft niet voor 100 paar ogen, het 
hoeft niet om 15 uur in de namiddag en het 
hoeft geen uur te duren. Een ceremonie 
moet passen bij jullie persoonlijkheid. 
Ja, ik wil helpt jullie om nog meer 
betekenis te geven aan jullie ceremonie 
door deze op maat vorm te geven.  

9 7 8 9 0 2 2 3 3 5 0 9 3

Tasja (www.tasjavanrymenant.
com) houdt van altijd onderweg zijn, 
prachtige dennenbossen en de geur 
van granola in de oven. Ze heeft een 
passie voor verhalen vertellen, en 
dat doet ze het allerliefst met haar 
camera. Als freelance lifestyle- en 
huwelijksfotograaf legt ze graag 
de (h)eerlijke momenten van een 
huwelijk vast. Voor haar zijn de tranen 
van de papa of de vertrouwde blik van 
hem naar haar belangrijker dan om 
het even welk ander beeld. 
Olga (www.minn.be) houdt van de 
geur van Russische pannenkoeken 
in de pan en is verslaafd aan 
zelfgemaakte confituur. Ze wordt blij 
van het verzorgen van persoonlijke 
huwelijksceremonies en de geur van 
vers drukwerk. Met haar bedrijfje Minn 
verzorgt ze niet alleen de ceremonie, 
ze neemt ook graag het drukwerk en 
de styling voor haar rekening als een 
paartje ‘ja’ wil zeggen.
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•  Ja, ik wil is een inspiratieboek vol 
creatieve ideeën en prachtige 
foto’s, een gids vol praktische 
informatie.

•  Bedoeld voor iedereen die zijn liefde 
op een persoonlijke en bijzondere 
manier wil vieren.

•  Maak met dit boek als leidraad van 
je ceremonie de mooiste dag van je 
leven.

•  De mooiste vieringen zijn die waar-
bij de gasten na afloop denken: dat 
was nu écht iets voor hen.

•  Wil je geen voorgekauwde ceremo-
nie, maar een viering geheel en al 
voor en door jullie, dan is dit boek de 
perfecte leidraad.

•  Je geloften voor elkaar uitspreken 
op bed, op het strand, in het bos, op 
een industriële site, alleen met zijn 
tweetjes of in het bijzijn van intimi, 
op een ongedwongen manier… alles 
kan, alles mag, als jullie je er maar 
goed bij voelen. 

•  Aandacht voor de honderden dingen 
waaraan je moet denken en wat je 
wanneer moet regelen, met testi-
monials, tips van professionals, 
DIY-ideetjes…
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11Iedereen eet mee
Allergievriendelijk koken 
zonder gluten, lactose, noten

Alexia Stevens

Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 160 blz.
NUR 440 – eten en drinken
Ca. € 22,50
Coverontwerp: Katleen Miller
Fotografie: Roos Mestdagh en 
Anouk van de Wal
ISBN 978 90 223 3466 9
Verschijnt: februari 2018
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blijkt te hebben en haar dochter zwaar 
ziek wordt door een lactose-intolerantie, 
stort Alexia Stevens zich – een beetje 
noodgedwongen in het begin – op de 
gezonde-voedingsleer, en gaat ze 
opleidingen volgen bij voedings experten. 
Haar doel: zo gezond mogelijk koken voor 
álle leden van het gezin, want door haar 
drukke bestaan als hr-manager heeft ze 
simpelweg geen tijd om ’s avonds drie 
verschillende maaltijden te bereiden.

•  Alexia Stevens deelt haar kennis en uit-
geteste recepten op haar succesvolle 
foodblog Must be Yummie (Weekend 
Blog Awards Nominee 2014 & 2015). 

•  Haar recepten verschenen al op VTM 
Koken, Libelle Lekker, in Weekend Knack 
en Knokke Actueel én in de publicaties 
van fabrikanten als Demeyere, Miele en 
Tiense Suiker.

•  Zij houdt ervan van moeilijke recepten 
een eenvoudige variant te maken, die 
bovendien allergievrij is en perfect voor 
mensen met een glutenintolerantie.

Alexia Stevens is een 
thirtysomething uit het Antwerpse. 
Ze houdt van het gezellig warme 
gezinsleven, van kookboeken lezen 
en van mensen gelukkig maken 
met haar gerechten. Op haar mooie 
foodblog mustbeyummie.com post 
ze ook regelmatig over haar reizen 
en de leuke restaurants die ze 
ontdekt.

9 7 8 9 0 2 2 3 3 4 6 6 9
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earth benadering van de dagelijkse 
organisatie van allergie- en gluten-
vrij koken: welke producten heb je 
het best altijd in huis (en waar koop 
je ze)? Welke traktaties geef je mee 
naar school, waar heel wat kinderen 
een gluten- of notenallergie heb-
ben? Welke gerechten zijn geschikt 
voor een familiediner? Gerechten 
mogen volgens haar ook niet té 

 bewerkelijk en moeilijk zijn: ‘Ten-
slotte dien je elke dag een maaltijd 
op tafel te toveren, en niet iedereen 
heeft daar uren de tijd voor.’

•  Tegelijk vindt ze dat gerechten ook 
mooi moeten presenteren, want 
‘het oog wil écht wel wat’.

•  Elk recept komt met handige sym-
bolen, zodat je onmiddellijk ziet 
voor welk type voedselallergie of 
-intolerantie het gerecht geschikt is.

•  Haalbare recepten, voor iedereen 
gezond, snel klaar en vooral héél 
lekker!
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  De pers is dol op WIFTY. Er verschenen 
al reportages in Weekend Knack, Plus 
Magazine, De Standaard Magazine, 

 Het Belang van Limburg, Goed Gevoel, 
Het Nieuwsblad Magazine, Nina 
Magazine, Feeling, op VTM, ATV, Radio 1 
en Radio 2. 
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15Midlife Kick
Re-boost je leven na 50: Spannender • 
Sexyer • Stouter • Slimmer

Hélène Van Herck en Ann Lemmens

Paperback, full colour
20 x 25 cm, ca. 192 blz.
NUR 450 – lifestyle
Ca. € 24,99 
Coverontwerp: Jirka De Preter
ISBN 978 90 223 3511 6
Verschijnt: mei 2018
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Hélène Van Herck is extravert, 
impulsief en altijd verliefd: op het 
leven, Hans, het universum, haar 
familie en vrienden. Als bendeleider 
probeert ze alle 50+-vrouwen aan 
het lachen en het dansen te krijgen. 
Haar favoriete letter is D, als in: 
Durven, Doen, David Bowie, Dansen, 
Deugnieterij, Ducati en Dankbaarheid.
Ann Lemmens  geniet 100 procent  
van de luxe van het ouder worden. 
Haar levensmotto: ‘Keep your face in 
the sun, so you don’t see the shadow.’ 
Ze probeert op alle mogelijke legale 
manieren haar twee dochters het huis 
uit te krijgen. Guilty pleasures zijn 
champagne, chocolade spekken (van 
een goed merk) én EastEnders. 

Midlifecrisis? Welke crisis? Midlife KICK! 
In dit boek ontdek je waarom ‘midlife’ 
tegenwoordig de beste tijd van je leven is. 
Voor 50 was één grote repetitie, na 50 is 
het écht aan jou. Re-boost je geest, 
re-boost je leven, want 50+ is hot! 

•  Hélène Van Herck & Ann Lemmens zijn 
Wifties - women over fifty. In Midlife 
Kick gaan de oprichters van het succes-
volle online platform WIFTY op onder-
zoek naar de ontelbare mogelijkheden 
en nieuwe kansen na 50. Met een open 
geest, veel humor én de nodige sérieux 
bekijken ze alle aspecten van het nieuwe 
ouder worden: seks, schoonheid, vriend-
schap, vagina’s, werk, liefde, genieten, 
glijmiddel, gezondheid, vibrators, dro-
men waarmaken... Dit alles toegelicht 
door deskundigen. Het leven na 50 zal 
nooit meer hetzelfde zijn! 

•  Wifty is de grootste 50+ online & of f-
line community in België, met een hoop 
fans in Nederland (+/- 230.000 UV’s per 
maand). Het grote succes van de Wifty 
Party’s, Wifty Talks, Wifty Brunches 
en Wifty Champagne Nights bewijst 
de Lust for life van deze interessante, 
steeds groter wordende doelgroep.  

9 7 8 9 0 2 2 3 3 5 1 1 6
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‘De ongekroonde koningin van 
de hipsterfoodies in België.’ 
– Het Laatste Nieuws
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17Elke dag Marta
Lekker eten waar iedereen gek op is

Marta Majewska

Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 160 blz.
NUR 440 – eten en drinken
Ca. € 22,50 
Coverontwerp: Katleen Miller
Fotografie: Marta Majewska en Carina Kaba
ISBN 978 90 223 3479 9
Verschijnt: mei 2018
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Maandagen of Doordeweekse Dins dagen? 
Wat kook je samen met je kinderen op 
Warme Gezellige Woensdagen? Hoe 
trakteer je je vriendinnen op BFF- 
Donderdagen, en wat is de ideale couch 
food op een Vrije Vrijdagavond? Hoe 
bereid je ‘stoefdiners’ voor je schoon-
moeder op zaterdag, en wat is lekker 
voor een lazy family brunch op zondag?

•  Eenvoudige, gezonde gerechten (voor 
ontbijt, lunch, brunch, diner, drinks) ge-
presenteerd in een fris, modern mooi 
jasje dat alle generaties aanspreekt.

•  Met tal van leuke tips om mooie food-
foto’s voor Instagram te maken: welke 
achtergronden gebruik je, hoe fotogra-
feer en bewerk je de beelden?

•  Simpel om te maken, onwaarschijnlijk 
lekker, en altijd mooi om te zien (en dus 
mee uit te pakken): de ‘in 10 minuten 
klaar’ gevulde zoete aardappel, citroen- 
knoflookspaghetti en bloemkoolronni 
met kaas, amandelfishsticks met 

 DIY ketchup, grilled cheese-water-
meloenpizza met rosé sangria van 

 perziken en frambozen, pitanacho’s op 
z’n Grieks en halloumifrietjes, spring 
rolls met eetbare bloemen, loaded 

 wafels… 

Marta Majewska is blogger, lifestyle- 
en foodfotografe en styliste. Haar 
Princess Misia-blog die ze negen jaar 
geleden startte werd een ongekend 
succes, met awards van Libelle Lekker 
en verschillende nominaties voor de 
Knack Weekend-blog. Haar recent 
gelanceerde site everydaymarta.com 
heeft nu al meer dan 20.000 unieke 
bezoekers. Marta is ook succesvol 
actief op social media, met meer dan 
10.000 volgers op Instagram en Twitter.

9 7 8 9 0 2 2 3 3 4 7 9 9
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‘Aan niets gedacht, geen gepieker 
tijdens het kleien, mijn hoofd 
leeggemaakt met een kop! 
A mindful Sunday!’ 
– Een leerling

Rond klei is een ongecompliceerd hand- 
en doeboek en dankzij de prachtige 
foto’s van Melissa ook een inspirerend 
kijkboek voor al wie houdt van ambach-
telijk, uniek, bruikbaar, eenvoudig, 
authentiek en tijdloos aardewerk.
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19Rond klei
Over pottendraaien, handopbouw, 
glazuren en bakken

Melissa Milis & Michelle Heylen 

Gebonden, full colour
19,5 x 24,2 cm, ca. 208 blz.
NUR 450 / 460 – lifestyle / hobby’s algemeen
Ca. € 29,99
Coverontwerp: Geoffrey Brusatto
Fotografie: Melissa Milis
ISBN: 978 90 223 3486 7
Verschijnt: maart 2018
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Michelle: ‘Wat als we jouw vragen nu 
eens bundelen, Melissa, en ik die vanuit 
mijn kennis en ervaring beantwoord? Wat 
zou je ervan vinden als ik je daarnaast ook 
goed leer draaien én opbouwen en we dit 
leerproces weergeven in een boek, aan-
gevuld met jouw prachtige foto’s?’

•  Lees en leer alles over de basisbegin-
selen van keramiek: over de grondstof 
klei, de stappen aan de draaischijf of 
het handopbouwwerk, het decoreren, 
glazuren en bakken. 

•  Alle stappen worden geïllustreerd 
met foto’s die zin geven om er zelf in te 
vliegen.

•  Cursussen en workshops pottenbakken 
zijn enorm populair.

•  Zo mooi hoe een bolletje klei ter groot-
te van een sinaasappel een uniek 
aarde werken potje wordt.

•  Met je handen in de klei wordt je hoofd 
helemaal vrij.

•  Drinken uit een zelfgedraaide mok, olij-
ven presenteren in een zelfgemaakt 
kommetje, de tafel dekken met een 
servies dat je zelf draaide, een boeketje 
bloemen schikken in je zelfgemaakte 
vaas… Dat voelt zo goed.

Melissa Milis (www.melissamilis.
com) is al jaren gepassioneerd door 
lifestyle- en huwelijksfotografie 
en alles wat creatief is. Ze is 
een pottenbakkersleerlinge van 
Michelle, houdt van Jan en is verliefd 
op haar zoontje Sem. 
Michelle Heylen draait in 
haar atelier in Turnhout (www.
atelierdevonder.be) potten voor en 
met anderen. Jong en oud kan er 
aan de slag om de basisbeginselen 
van het pottendraaien onder de 
knie te krijgen. Michelle houdt van 
haar gezin, van klei, van eenvoud en 
authenticiteit, in alles. 

9 7 8 9 0 2 2 3 3 4 8 6 7
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23De groene keuken
Veggie en vegan recepten voor elke dag

De koolhydraatarme keuken
Snel afvallen zonder honger

Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 144 blz.
NUR 440 – eten en drinken
Ca. € 19,99
Coverontwerp: Katleen Miller
ISBN 978 90 223 3489 8 / 978 90 223 3488 1
Verschijnt: maart / april 2018
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huisvrouwen en -mannen. Niet nood-
zakelijk voor keukenprinsessen, wel 
voor iedereen die elke dag een gezonde 
maaltijd op tafel wil krijgen, makkelijk 
en toch heel gezond!

•  Boordevol makkelijke en gezonde 
recepten die helemaal mee zijn met 
de trends van het moment: gezond, 
duurzaam én easy. 

•  De groene keuken brengt haalbare 
 gerechten uit de vegetarische (wereld)- 

keuken, voor elk seizoen. Er is ook veel 
aandacht voor vegan gerechten, die 
steeds populairder worden. Een greep 
uit de zalige gerechten: miniquiches 
met prei en cheddar, taart van groene 
asperges, tomatensoep met gerooster-
de kikkererwten, hummus van rode biet 
met bladerdeegstengels.

•  De koolhydraatarme keuken con-
centreert zich op de tegenwoordig 
heel populaire low-carb gerechten, 
die niet alleen veel energie geven, 
maar je ook gezond af doen vallen. 
En ‘afzien’ is er met gerechten als 
geroosterde varkensspiesjes met 
ingemaakte rode ui en munt of 
platbrood met geroosterde kikker-
erwten, bloemkool en avocadodip 
zeker niet bij!

•  De 50 recepten in elk boek zijn 
duidelijk en stapsgewijs geschreven, 
en voor iedereen perfect haalbaar!

•  De vormgeving is helder, licht en 
hedendaags. Deze kookboeken wil 
je gewoon in je keukenkast hebben!

9 7 8 9 0 2 2 3 3 4 8 9 8

9 7 8 9 0 2 2 3 3 4 8 8 1

De groene keuken

De koolhydraatarme  
keuken

M-Books aanbieding 2017 zomer 2.indd   23 7/12/17   10:30



24

Innovatieve medische gids met 
heldere, eenvoudige uitleg en 
waardevol advies die een plek zou 
moeten hebben in elk huishouden!

‘Een uniek boek dat werkelijk 
mensenlevens kan redden’ – Dr. Luc 
Beaucourt, 35 jaar spoedarts in het 
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
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25Naar spoed, naar de dokter of zelf oplossen? 

S.O.S. gids
Herken en beoordeel zelf medische symptomen 

Dr. Frédéric Adnet en Sandrine Trouvelot 

Paperback, met steunkleur 
en 250 illustraties
17 x 21,9 cm, ca. 272 blz.
NUR 860 – gezondheid algemeen
Ca. € 22,50
ISBN 978 90 223 3521 5
Verschijnt: mei 2018
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Elke keer als zich een ernstig medisch 
probleem voordoet – van het type 
hevige koorts, migraine, buikpijn, pijn in 
de hartstreek… – stellen mensen zich 
dezelfde vragen: is het zo erg dat ik met 
spoed naar een dokter of het ziekenhuis 
moet? Of valt het allemaal nog wel mee? 
En wat kan ik zelf doen?

Dr. Frédéric Adnet  is medisch 
directeur van een Franse urgentie-
dienst (SAMU) en hoofd van de 
urgentieafdeling van een univer-
siteitskliniek nabij Parijs, waar hij 
een team leidt gespecialiseerd in 
spoedgeneeskunde. Hij heeft vijf 
boeken over spoedgeneeskunde op 
zijn naam staan en leidt in Azië jonge 
artsen op tot urgentiegeneesheer. 
Sandrine Trouvelot is journaliste, 
gespecialiseerd in medische onder-
werpen.

Overzichtelijk opgebouwd en praktisch 
ingedeeld handboek per type kwaal of 
aandoening met telkens: 
1. De belangrijke vragen die je jezelf eerst 

moet stellen bij een bepaald medisch 
probleem. 

2. De belangrijkste symptomen, opge-
deeld in ‘niet te erg’ (raadpleeg dan in 
de komende dagen je huisarts), ‘erg’ 
(consulteer zo snel mogelijk een arts 
of ga naar de spoeddienst) en ‘heel erg’ 
(bel nú een ziekenwagen).

3. De belangrijkste pathologieën: wat zijn 
de tekenen? Wat is het eigenlijk? Komt 
het vaak voor? Is er een risico? Hoe be-
handel je het?

4. Verder medisch advies: wat te doen in 
afwachting van een ziekenwagen? Hoe 
beperk je de medische risico’s?

5. Plus: wat moet je doen als iemand een 
hartaanval krijgt, of een epilep tische 
aanval, of in coma raakt?

9 7 8 9 0 2 2 3 3 5 2 1 5

Met deze heel overzichtelijke gids 
kom je het meteen te weten! Het 
boek stelt de juiste vragen om je te 
helpen beslissen wat te doen. Maar 
ook om te dedramatiseren, want 
soms is het inderdaad allemaal zo 
erg niet. 
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‘Uw boeken en uw persoonlijke raad 
hebben me heel veel geholpen in mijn 
streven om mijn dreigende suiker-
ziekte zo gevoelig te verbeteren dat, 
drie maanden na de consultatie bij u, 
alles weer in orde was! Mijn huisarts 
zei me dat alles genormaliseerd was. 
Medicatie was niet meer nodig. Ik ben 

inmiddels 14 kilo vermagerd, heb geen 
hongergevoel en voel me levenslusti-
ger dan ooit in mijn nieuwe kleren. Ook 
psychische punten moesten aange-
boord en uitgeklaard worden en daar 
is ook aanvang mee genomen onder 
uw impuls!’ – Getuigenis op 
www.vrolijkgezond.eu

Compleet 
hernieuwde 

herdruk!
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27Dagelijks gezond
De 3 gezondheidspijlers die je 
slanker en sterker maken

Hilde Demurie

Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 240 blz.
NUR 440 – eten en drinken / 
860 gezondheid algemeen
Ca. € 24,99
Coverontwerp: Katleen Miller
Fotografie: Stefanie Faveere (lifestyle) 
en Roos Mestdagh (food)
ISBN 978 90 223 3480 5
Verschijnt: maart 2018
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Weinig mensen leggen de link tussen 
voeding, ziekte en hun gemoedstoestand. 
Velen zijn ziek, hebben pijn, geen levens-
lust of gew(r)ichtsproblemen… omdat ze 
verkeerd eten. In dit boek wordt eenvou-
dig uitgelegd wat de invloed van voeding 
is op je gezondheid en gemoed.

•  Zie je ook door de vele hypes het bos 
tussen de bomen niet meer, en weet je 
niet meer wat je dagelijks het best eet 
om gezond en fit te zijn? Heb je weinig 
tijd om te koken, maar wil je toch geva-
rieerd en lekker eten, gewoon zonder 
veel gedoe? Dan is dit boek een gewel-
dige gids voor jou, een eerste stap naar 
een nieuw, gezond en gelukkig leven!

•  Geen twee mensen hebben hetzelfde 
 lichaam, en geen twee hebben hetzelf-

de leven, dus komt het eropaan voeding 
te kiezen die het best bij je past. Met 
veel aandacht voor elke-dag-vragen: 
welk ontbijt past het best bij jouw 

 lichaam? Op welke tijdstippen wat wel 
en wat niet eten? Hoe trek je een bour-
gondisch weekend recht? 

Hilde Demurie  (www.vrolijkgezond.
eu) is voedingsconsulente voor wel-
vaartsziekten. Zij was – lang voor alle 
hypes – pionier in het toepassen van 
de voedselcombinatieleer (geen kool-
hydraten met eiwitten combineren). 
Samen met de juiste voeding volgens 
je bloedgroep en rekening houdend 
met het zuur-base-evenwicht, vormt 
het een van de voornaamste pijlers 
waarmee ze alle vele jaren mensen 
helpt gezonder te worden. Van Hildes 
voedingspatroon word je niet alleen 
gezonder, maar ook slanker én weer-
baarder tegen kwalen.
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Fans op bol.com:

‘Confituur maken is dankzij de boeken 
van Madam Confituur kinderspel. Daar 
kan geen enkel potje uit de supermarkt 
aan komen tippen.’

‘Wat een geweldig boek, mooie opmaak, 
duidelijke en leuke taal, niet saai en 
prachtige foto’s. En bovenal heeeerlijke 
recepten!’ 

‘Handig boek met voldoende recep-
ten waarbij je ook nog inspiratie kan 
opdoen om bv. te werken met extra 
kruiden in de confituren.’
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29Confituur, jam, gelei en marmelade
De klassiekers én zoveel meer!

Madam Confituur 

Paperback, full colour
17 x 24 cm, ca. 160 blz.
NUR 440 – eten en drinken
Ca. € 19,99
Coverontwerp: Dominic Van Heupen
Fotografie: Frank Croes
ISBN 978 90 223 3513 0
Verschijnt: april 2018
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Katrien Hoebers, alias  Madam 
Confituur, is verzot op alles wat in 
haar potjes past. Een tijdsbesteding 
die haar gezin volmondig toejuicht, 
al is het maar om af en toe hun 
vingers in een ander potje te kunnen 
steken. Met haar blog, workshops en 
boeken bewijst Madam Confituur dat 
confituur, jam, gelei of marmelade 
maken nog nooit zo leuk was.

•  Confituur maken was nog nooit zo een-
voudig met dit boek op je aanrecht.

•  Tover met de handige tips en tricks van 
Madam Confituur snel en makkelijk de 
heerlijkste confituur, jam, marmelade of 
gelei op tafel. 

•  Keuze genoeg: in dit boek passeren 
maar liefst 70 straffe potjes de revue. 

•  Met klassiekers als aardbeienconfituur, 
appelgelei, sinaasappelmarmelade én 
lekkere smaakcombinaties als peren-
confituur met gember, perzikenconfi-
tuur met prosecco etc.

•  Aanduiding van de bereidingstijd, moei-
lijkheidsgraad en het ideale seizoen.

•  Madam Confituur geeft over het hele 
land demo’s en workshops, o.a. bij Ikea, 
de Landelijke Gilden en andere vereni-
gingen.

•  Potjes en dekseltjes van Madam Confi-
tuur zijn te koop in de supermarkt.

•  Meer dan 25.000 exemplaren verkocht 
van haar vorige boeken.
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‘Lynn onderscheidt zich van diëtisten 
door haar persoonlijke aanpak en unie-
ke visie, die trouwens helemaal aansluit 
bij hoe ik over gezonde voeding denk. 
Haar begeleiding is aangepast aan je 
leefwereld en situatie.’ – Een patiënt

•  Goeie voornemens voor 2018? Een 
makkie met Goesting in gezondheid.

•  Met meer dan 40 lekkere recepten, 
geschikt voor het hele gezin, en 
oogstrelende foto’s van Heikki 

 Verdurme.

•  Met talrijke boeiende weetjes en 
praktische tips.

•  Voor iedereen die goesting heeft in 
een gezond leven.
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31Goesting in gezondheid
Gezond eten voor rustige darmen 
en een energiek leven

Lynn De Merlier

Gebonden, full colour
17 x 24 cm – ca. 192 blz.
NUR 440 – eten en drinken / 
860 gezondheid algemeen
ca. € 24,99
Coverontwerp: Dominic Van Heupen
Fotografie: Heikki Verdurme
ISBN 978 90 223 3401 0
Verschijnt: januari 2018
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NLynn De Merlier is osteopaat en 

voedingsdeskundige. Ze is ervan 
overtuigd dat een combinatie van 
osteopathische behandelingen en 
gezonde voeding de sleutel tot een 
gezond lichaam vormt. In haar praktijk 
in Lokeren begeleidt ze patiënten – 
van baby’s en zwangere vrouwen 
tot senioren – naar een pijnloos, 
gezond en vitaler leven. Ze lanceerde 
vorig jaar haar eigen superlekkere 
Lynn’s granola, heeft een website, 
www.goestingingezondheid.be, en is 
actief op Facebook (facebook.com/
praktijklynndemerlier; facebook.
com/lynnsgranola) en Instagram 
(instagram.com/lynnsgranola).

Hoe eet je jezelf gezonder en vitaler, 
zonder te diëten?
Welke impact heeft voeding 
op je darmen?
Hoe komt het dat je darmen bepalen 
hoe jij je voelt?
En gaan lekker én gezond wel samen? 

Lynn De Merlier zoomt in Goesting in 
gezondheid in op de ingenieuze werking 
van onze darmen. Ze legt op een een-
voudige manier uit hoe onze darmen 
de spiegel zijn van onze lichamelijke én 
mentale gezondheid. Veelvoorkomende 
aandoeningen komen aan bod. Van zure 
oprispingen en leaky gut tot fibromyalgie, 
depressie en chronische vermoeidheid. 
Stress – dé kwaal van deze eeuw – wordt 
gelinkt aan wat we eten en welk effect 
dat heeft op onze darmwerking en ons 
gemoed. Maar het blijft niet bij theorie. 
Dankzij haar jarenlange ervaring met 
patiënten weet Lynn de theorie in de 
praktijk van alledag om te zetten, zodat 
iedereen met haar voedingsadviezen en 
recepten aan de slag kan. En op de vraag 
of lekker én gezond wel samengaan, 
kunnen we alleen maar volmondig JA 
antwoorden.
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‘Tegenwoordig heb ik weer energie om de 
dingen te doen die ik graag doe en geniet 
ik van heerlijk eten dat rijk is aan gezonde 
vetten. Ik tel geen calorieën, sport minder 
dan vroeger en blijf op een gezond 
gewicht.’ – Martina Slajerova

‘Als erkend diëtist raad ik iedereen die 
geïnteresseerd is in een low-carb en 
ketogeen dieet dit boek aan. Martina legt 
alles duidelijk uit en de gerechten zijn 

eenvoudig te bereiden. Bij alle recepten 
worden de voedingswaarden vermeld 
en er worden alleen voedzame ingredi-
enten van hoge kwaliteit gebruikt. Dit 
boek is een must voor iedereen die graag 
koolhydraatarm of ketogeen eet én tijd 
wil besparen in de keuken zonder daar 
lekkere, gezonde maaltijden voor op te 
offeren.’ – Franziska Spritzler, auteur van 
The Low Carb Dietitian’s Guide to Health 
and Beauty
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35Het keto-dieet. De snelle recepten
100 gemakkelijke low-carb recepten voor maximaal 
gewichtsverlies en een betere gezondheid

Martina Slajerova

Paperback, full colour
19,1 x 23,5 cm, ca. 192 blz.
NUR 440 – eten en drinken
Ca. € 22,50
Coverontwerp: Dominic Van Heupen
ISBN 978 90 223 3483 6
Verschijnt: februari 2018
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Martina Slajerova  is oprichter van 
de KetoDiet-blog en auteur van de 
bestseller Het keto-dieet. In 2011 
veranderde ze haar eetgewoontes 
nadat ze te horen had gekregen dat ze 
de ziekte van Hashimoto had, een auto-
immuunziekte die de schildklier aantast. 
Na haar diagnose stopte ze met het eten 
van granen en suiker en volgde ze een 
ketogeen dieet. En het werkte! 

•  Hou je van een koolhydraatarm of 
 suikerarm eetpatroon en wil je je stof-

wisseling dat extra duwtje geven om 
gewicht te verliezen? Dan is het 

 keto-dieet perfect voor jou! 

•  Met het keto-dieet hoef je geen honger 
te lijden om af te vallen. Als je goed 
voedsel eet dat koolhydraatarm is, 
niet te veel eiwitten bevat en juist veel 
vetten, zul je gewicht verliezen door de 
hormonen die honger en vetverbran-
ding reguleren (insuline, ghreline en 
leptine) in balans te brengen. 

•  Martina laat met Het keto-dieet: de 
snelle recepten zien hoe je lekkere, 
voedzame en vullende gerechten be-
reidt zonder uren in de keuken te staan. 
Drukbezette mensen die een kool-
hydraatarm dieet willen volgen, hebben 
voortaan geen excuus meer!

•  Het keto-dieet: de snelle recepten 
geeft je 100 recepten – ontbijt- en 
lunchgerechten, soepen en salades, 
hoofdmaaltijden, desserts en zelfs 
tussendoortjes – die snel, eenvoudig, 
gevarieerd en vooral heerlijk zijn.

•  Meer dan 4000 exemplaren verkocht 
van Het keto-dieet, Martina’s eerste 
boek. 

9 7 8 9 0 2 2 3 3 4 8 3 6

•  Enkele voorbeelden: snelle keto-
 crackers, Griekse gehaktballetjessoep, 

pizza frittata, poké-bowl met tonijn, kip 
met citroen-dragonsaus, kalkoen-

 chorizoburgers met guacamole, runder-
fajita, bosvruchtencrumble uit de pan, 
frambozencheesecake in een glas…
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SUPERBUIKGEVOEL 
ANNTJE PEETERS
€ 24,99
ISBN 978 90 223 3366 2

ALLE DAGEN SOEP
€ 19,99
ISBN 978 90 223 3370 9

DWAALSPOOR DYSLEXIE
ERIK MOONEN
€ 21,99
ISBN 978 90 02 25219 8

2de
druk

5de
druk

2de
druk
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OPRUIMEN MAAKT GELUKKIG! 
ANNELIES MENTINK
€ 14,99
ISBN 978 90 223 3407 2

2de
druk
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BLIJVEN ADEMEN
LOUIS VAN NIEULAND & 
KATRIEN GEERAERTS
€ 19,99
ISBN 978 90 223 3369 3 
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VEGGIE VOOR STARTERS
MIKI DUERINCK &  
KRISTIN LYBAERT
€ 24,99
ISBN  978 90 02 25229 7

2de
druk

AYURVEDA-KOOKBOEK 
LIES AMEEUW
€ 24,99
ISBN 978 90 02 23995 3

HAAL MEER UIT JE 
BROODBAKMACHINE
MARCO BAKKER
€ 24,99
ISBN 978 90 223 3048 7

HET BOSBOEK
SARAH DEVOS
€ 24,99
ISBN 978 90 223 3385 3

2de 
geactua-
liseerde

druk
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Elke dag Marta
Marta Majewska
ISBN 978 90 223 3479 9

S.O.S.-gids
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ISBN 978 90 223 3521 5
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Hilde Demurie
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