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Smaaksturing tegen ouderdomsanorexia

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

 

 

smaaksturing
Gerd Van Helsen
Ik hoorde interassente reportage over de smaak en geur. Kan 
het boek misschien niet ineens aangepast worden voor 
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Hotel mama, chauffeur 
papa
Borstvoeding: een must?
Waalse gemeenten 
hoffelijker dan Vlaamse
Annemie wordt nachtzuster
De grote toiletpapiertest
Weg met de droogkast?
Kinderen en vegetarisme
Slalommen tussen 
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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
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