
24  Voeding & Visie jaargang 24, nr. 2 2011

Boek Voedingspiramide, natuurlijk lekker én gezond

door Louise Witteman en Mirjam Bakker-van Dam

‘Voedingspiramide’ is geschreven voor iedereen die meer uitleg over gezonde voeding wil, 
die verder kijkt dan de ogenschijnlijk gezonde lightproducten, halvarine en producten met 
het ‘ik kies bewust’ logo. En die wil weten hoe je lekker gezond eet met pure producten zoals 
roomboter, noten, groente en fruit. Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt 
precies uitgelegd wat echt goede voeding inhoudt. In het tweede deel van het boek staan 
voor elk seizoen inspirerende weekmenu’s, met voor elke dag recepten voor een heerlijk ont-
bijt, lunch en avondmaaltijd.

Louise Witteman en Mirjam Bakker zijn beiden diëtisten met een orthomoleculaire opleiding 
en een eigen praktijk.

Maak kans op een van de vijf boeken die beschikbaar zijn gesteld. Stuur voor 1 januari 2012 een 
e-mail met uw naam en adres onder vermelding van de titel van het boek naar m.former@
academicjournals.nl en wie weet bent u een van de winnaars.

Het boek is te koop via (internet)boekhandels en via www.voedingspiramide.nl/shop en kost 
c= 19,95 (160 bladzijden, ISBN 9789090245920)

Mail & Win actie 2

Zelfzorgboek
Leven met chronische nierschade is geschreven door P.Å. Zillén, een nierpatiënt uit Zwe-
den. Hij beschrijft hierin hoe hij zelf in actie kwam, toen hij hoorde dat zijn nierfunctie nog 
maar 10% was. Het werd een boek met praktische tips, informatie en adviezen, van patiënt 
tot patiënt. De Nierstichting heeft dit zelfzorgboek laten vertalen en aangepast aan de 
Nederlandse situatie, waarbij professionals, patiënten en de auteur zelf werden betrokken. 
Het is een praktisch werkboek geworden, bedoeld voor goed gemotiveerde mensen met 
een achteruitgaande nierfunctie die nog geen nierfunctievervangende behandeling nodig 
hebben en zelf aan de slag willen. 

Het werkboek wordt door de Nierstichting gratis via 
behandelaars ter beschikking gesteld aan patiënten. 
Voor meer informatie: infonierziekten@nierstichting.nl 
of  telefoon (035) 69 78 060.

Colofon
Voeding & Visie ,
vakblad voor voeding en diëtetiek. 
Beschrijft de actuele stand van zaken over de rol van 
voeding bij de preventie en behandeling van ziekte.
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