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Smaaksturing tegen ouderdomsanorexia
3 reacties
Stuur naar een vriend
Peeters & Pichal actua anorexia smaaksturing

In het RVT van Herentals wordt
ouderdomsanorexia aangepakt door
'smaaksturing' van gerechten.
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Johan Peeters is er chef-kok, en verduidelijkt
die werkwijze.

webshop
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Jouw reactie:
naam: *

Meldpunt
Ongewenste sms-en

E-mail (wordt niet getoond): *

Interessant, intrigerend

Telefoon (wordt niet getoond):

Is het een goede zaak dat
het hoofddoekendebat
wordt veralgemeend?
Het taalgebruik van de
Vlaamse acteurs
Dons van levende ganzen
Mentaliteitsprobleem in het
voetbal
De pro-België-single van
Clouseau
Rondetafelgesprek met
Pascal Smet
Peeters en Pichal
analyseren je zwembad!
Febiac wil meer
motorrijders op de weg

Onderwerp:
Reactie: *

Geef de juiste oplossing van deze rekensom: *
5 + 13 =

Bezorg ons je foto's
Je vakantiehuis in een
folder, je vakantiehuis in
het echt

ouderdoms anorexia
edds

het is een heel slechte reportage !!! 1glas wisky in 50l soep dat
proeft tog niemand !! er is wel een wetenschappelijke uitleg en
behandeling voor dit probleem,maar das voor een ernstig
programa niet voor op het nieuws
05/11/2007 21:30
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Kookboek ?? smaaksturing
Willy Eeckels

Tijdens het interview werd er gesproken over een kookboek
dat hierrond zou verschijnen, maar de titel was dermate lang
dat ik hem niet kon noteren onder het rijden. Kan u mij deze
titel nog eens doormailen aub ?
Alvast bedankt
Willy Eeckels
05/11/2007 10:02

smaaksturing
Gerd Van Helsen

Ik hoorde interassente reportage over de smaak en geur. Kan
het boek misschien niet ineens aangepast worden voor

http://www.radio1.be/programmas/pepi/426532
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mensen die helemaal niet ruiken (of soms smaken) = anosmie.
Mijn dochter van 12j kan helemaal niets ruiken en heeft
hierdoor problemen om bepaalde smaken te ervaren en
moeite met nieuwe dingen eten. Vooral textuur van het eten is
dan belangrijk!
Een grote groep mensen, aangeboren of door ongeval/ziekte,
slecht of niet ruikend, zou kunnen geholpen worden! Meer info
rond dit thema: www.ruikenenproeven.nl
vriendelijke groeten
Gerd
02/11/2007 15:41

Bellen naar je
telecomoperator of
energieleverancier
Inbraken voorkomen met
een opblaaspop
Dresscode op het werk
Hotel mama, chauffeur
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hoffelijker dan Vlaamse
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Kinderen en vegetarisme
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slagbomen
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Digibox verbruikt meer dan
diepvriezer
Verdient een huisarts te
weinig?
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Fotospel
verkiezingsaffiches
Het pensioenpanel van
Peeters en Pichal
De Grote Oosterweelpoll
Rij met mij: De carpooldag
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Een jaar thuisblijven na de
geboorte van je kind. Ja of
Nee?
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Annemie Peeters achter de
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Het digitale televisie-panel
van Peeters en Pichal
24 luisteraars leggen hun
theoretisch rij-examen
opnieuw af
De winkelkar van Peeters
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Peeters en Pichal
Peeters en Pichal
analyseren je groenten, DE
RESULTATEN

Hoogtepunten
uit seizoen 1
Kleuters en de beurs: de
resultaten
Vragen (en antwoorden)
over je belastingaangifte
Foto's op je rijbewijs:
gelijkenis vaak ver te
zoeken
Maria Duval
Deodorant en borstkanker
Loslopende honden
Merkwaardige
boodschappen op
producten, handleidingen
en folders
Collega's vervoeren met je
bedrijfswagen, HET
VERVOLG
Expo-brood
Goedkope fietsen
Gratis ringtones en
ongewenste smsabonnementen
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Peeters & Pichal 50 cent
kost
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