
De VTMKZOOM Kaztaars komen naar je toe! 
Beleef de zotste avonturen samen met Arne, Bab, 
Femme en Olga in hun gloednieuwe karavaan!
ALLE DATA EN INFO OP VTMKZOOM.BE

OOSTENDE (MARIAKERKE) 12 AUG
OOSTENDE  24 AUG

WE KOMEN NAAR
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Geen last meer 
van ‘den draad’

SEBASTIAAN BEDAUX

“We kennen allemaal de anekdotes
over zwangere vrouwen die verlangen
naar slagroom, augurken en chocola-
de”, vertelt de tv-chef die over enkele
weken weer zal schitteren in ‘De Keu-
ken van Sofie’ op vtm. “Voor die grillige
eetlust tijdens de zwangerschap be-
staan er gelukkig ook een resem voed-
zame en smakelijke alternatieven. Ge-
zond bijkomen en eten is van vitaal be-
lang voor dat kleine wezentje in je
buik. Daarom heb ik dit boek geschre-
ven!”

Verbaasde het je dat er nog geen
kookboek voor zwangere vrouwen
bestond?
Het is natuurlijk een enorme niche.
Maar tijdens mijn eigen zwangerschap
bleef ik wat dat betreft wel op mijn
honger zitten. Natuurlijk wist ik zelf
wel wat gezond en wat niet was, maar
het verbaasde me wel dat er zo weinig

interessante recepten te vinden waren
die specifiek op zwangere vrouwen ge-
richt waren. Op het moment dat je te
horen krijgt dat je zwanger bent, wil je
alleen maar het beste voor je kind. En
daarom staat dit boek vol sapjes,
snacks, soepen, salades en volle maal-
tijden die je lichaam en je ongeboren
kind de voedingsstoffen geven die ze
nodig hebben.

Is het moeilijk om lekker en gezond
te eten als je zwanger bent?
Helemaal niet. In dit kookboek staan
heel simpele gerechten, waar je geen
ingewikkelde keukenrobots voor no-
dig hebt. Met een staafmixer kom je al
een heel eind! Eigenlijk is het ook zo-

veel makkelijker én gezonder om zelf
een potje voeding te maken voor je
kind. Door onze samenleving zijn we
allemaal – zonder het te weten – ver-
slaafd aan suikers, vetten, zouten en
valse smaken. Ik wil absoluut geen
oorlog voeren met de producenten van
potjesvoeding, maar ik wil
wel gevarieerde, verse en
evenwichtige voeding pro-
moten. Als toekomstige
moeder moet je simpelweg
even stilstaan bij je eigen
voeding en die van je kind.

Binnenkort begint weer
een nieuw seizoen van ‘De
Keuken van Sofie’. Blijf je

het bekende recept volgen?
Hier en daar sleutelen we nog aan de
thema’s, maar het recept blijft hetzelf-
de: gezellig koken met een interessan-
te gast, lekkere gerechten en een onge-
dwongen sfeer.

• Op de groei 1: Lekker eten
begint in de buik is verkrijg-
baar voor €22,50 in de
boekhandel. Later volgen
‘Samen Eten is Lekker en
Leuk’, met tips en recepten
om te koken voor peuters
tot drie jaar, en daarna een
deel voor kleuters van drie
tot zes jaar. Meer info:
www.mijnkindeetalles.be 

TV-CHEF SOFIE DUMONT SCHRIJFT KOOKBOEK VOOR ZWANGERE VROUWEN

“Enkel het beste voor je kind”
Dat gezonde voeding 
essentieel is voor de groei
van een baby, weet ieder-
een wel. Maar hoe maak je
die gezonde voeding nu
precies? En even belangrijk:
hoe maak je het lekker voor
zwangere vrouwen? In ‘Op
de groei 1: Lekker eten be-
gint in de buik’ geeft chef-
kok Sofie Dumont het ant-
woord. Later volgen nog
twee kookboeken in dezelf-
de reeks.

‘De Keuken van Sofie’ is vanaf maandag 24 augustus weer elke weekdag bij vtm. (foto vtm)

Insurgent is het
tweede deel in de
hyperpopulaire
Divergent-serie. Tris
en Four zijn op de
vlucht voor de factie
Eruditie. In een race
tegen de tijd moeten
ze te weten komen
waarom de familie van Tris zich heeft
opgeofferd en waarom de leiders van
Eruditie er alles aan doen om hen
tegen te houden. Onze recensent ziet
in Insurgent “een prachtige tussenepi-
sode voor de grote confrontatie in de
volgende film losbreekt”.

• Belga Films geeft 20 DVD's weg.

• Sms DZDVD naar 6619
(€ 0,80 per verzonden bericht / € 1,60 per
deelname); deelnemen kan t.e.m. 20/8.

WIN WIN WIN 
20 dvd's van
Insurgent

Tussen 20 en 23 augustus vindt in
Waterloo het WK Stratego plaats. Om
die reden en om de 200e verjaardag
van de bekende Slag te herdenken,
brengt spellenfabrikant Jumbo een
limited edition ‘Stratego Waterloo’ uit. 

• Wij mogen twee exem-
plaren van deze super-
de-luxe-Stratego-editie

weggeven van Jumbo. Surf
naar www.facebook.com/dezondag
en speel mee.

WIN WIN WIN
Stratego Waterloo

SCOOP Viv Van Dingenen, vandaag 50 jaar , heeft haar
dwangneuroses voorgoed achter haar gelaten.
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