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Bjj fc tTJ M een carotenoïde in
r HP V r ro e en oranie

JKI groente en fruit maar
fc SM t r t vooral in tomatenpuree
5 ri ti f f is al heel wat inkt gevloeid Het effect

S van de stof tegen prostaatkanker is
Hj L f momenteel omstreden maar onder

B T zoekers ontdekten wel een interes
H santé nieuwe verdienste Mannen met
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59 KË 3 3Êm Bf blijken immers minder risico te lopen
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Feestelijk

Natuurlijke
Geen bewaarmiddelen gemaakt van
verse uien vijgen ofbosvruchten en SP
met speciale peperkoek of X SjttlU
speculaastoetsen de 4 k 9
konfijt van de Belgische K
fabrikant Didden B SE B
Konfijt van Didden 9
in potjes van 150 of220g WÊËÈÊÊlm
vanaf 2 05 h hj
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Internet

Eerlijke ingrediënten letterlijk ingebakken recepten en
tradities deze Europese oma s onder wie een rist Bel
gische klassedames geven niet alleen hun recepten
door maar tonen in een filmpje hoe ze hun favoriete
gebak bereiden Een geweldig initiatief van erfgoedbe
waarder Vol au Ventl

www grandmasdesign com
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