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De mooie moestuin
Een prachtige begin van de lente: op 
28 februari 2018 verscheen DE MOOIE 
MOESTUIN. Een fleurig boek met 350 foto’s, 
vol kleurrijke informatie om direct aan de 
slag te gaan. Zaaien of planten, zelfs zonder 
tuin kun je moestuinieren: in potten, bakken 
of groeizakken. Een inspirerend voorbeeld 
van tuinieren op niveau is de DakAkker in 
Rotterdam, een van de 12 bezoektuinen. De 
gepassioneerde tuineigenaren/beheerders 
in de Lage Landen delen graag hun 
enthousiasme en kennis! 
Laat je inspireren door de vele mooie en 
smakelijk groenten, kruiden en eetbare 
bloemen, variërend van lekkere ouderwetse 
soorten tot kleurrijke nieuwe rassen zoals  paarse spitskool en 
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flower sprouts. Het moestuinvirus staat voor 
plezier en is reuze gezond! Geniet van wat 
de natuur te bieden heeft.

• Praktisch: biologisch telen en roulatieteelt
• Lekker lezen en op stap: 12 bezoektuinen
• Gewasgroepen en praktische informatie
• Bijzondere soorten en rassen
• 2 Inspiratietuinen als handige voorbeelden
• Lijsten en een zaaikalender: om snel na te 
slaan

Gebonden/hardcover 20 x 24 cm
176 pagina’s/350 foto’s -  € 24,99
NUR 423 - ISBN 978 94 6250 119 5

                                Forte uitgevers/Forte groen    

De smaak van bloemen
Een nieuwe uitgave van DE SMAAK VAN 
BLOEMEN is verschenen,  een vrolijk boek 
voor tuinliefhebbers en lekkerbekken. 
De titel is een knipoog naar Elisabeth de 
Lestrieux, die in 1991 bloemen culinair 
op de kaart zette onder dezelfde titel. Een 
chique uitgave met prachtig fotowerk van 
bevriende fotografen en receptuur die ze 
samen met de gerespecteerde Belgische 
botanicus Jelena de Belder-Kovačić bedacht. 
Informatie uit het boek is gebruikt voor de 
nieuwe uitgave.
Deze heeft een andere invalshoek en een praktische opzet. 
Naast plantenbeschrijvingen en teelttips zijn voor de 
recepten professionals geïnterviewd, variërend van chef-koks 

tot wildplukkers en kwekers van eetbare 
bloemen. Ze vertellen enthousiast over de 
culinaire waarde van bloemen, mooi op het 
bord en smakelijk in gerechten. Dat bloemen 
ook gezond kunnen zijn, werd vastgesteld in 
wetenschappelijk onderzoek in Italië.
In DE SMAAK VAN BLOEMEN  worden alle 
aspecten belicht en elk seizoen komt aan 
bod. Met bloemen op het bord is altijd feest!

Gebonden/hardcover 22 x 23 cm
192 pagina’s - € 24,99
ISBN 9789089897367 
Uitgeverij Terra

Het Tuinpad Op
In de 23e editie (2018 – 2019) van de gids 
Het Tuinpad Op / In Nachbars Garten 
worden 130 open gestelde tuinen in 
de provincies Groningen en Drenthe 
(Nederland) en Noord West Nedersaksen 
(Duitsland) beschreven en afgebeeld. Een 
tuinencommissie bezoekt de tuinen en 
herhaalt dit elke drie jaar om de kwaliteit 
en belevingswaarde beoordelen.

De tweetalige gids (NL, D) telt 180 pagina’s 
op A5 formaat, full color. 
Bestellen, informatie en tuinmarathons: 
www.hettuinpadop.nl.


