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Mmmm, toch wel lekker ... 
nieuw kleurrijk prentenboek over moeilijke eters 

 

Azmi Latif en Marie van Praag schreven en illustreerden een kleurrijk prentenboek over 

moeilijke eters voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Met Mmmm, toch wel lekker ... 

verbeelden ze de wereld van Maya, een meisje van Pakistaanse origine dat haar neus 

ophaalt voor nieuwe gerechten. Het prentenboek is te koop in de boekhandel in 

Nederland en België of online via uitgeverij Studio Sesam.  

 

Het is feest! Nano, de oma van Maya, heeft de lekkerste 

toetjes en taartjes in haar kraampje staan. Voordat 

Maya een zoete hap mag nemen, moet ze van mama 

eerst de andere gerechtjes proeven. Maar dan moet 

mama ook een hapje nemen van de trifle van oma ... 

Durft mama proeven? Een humoristisch verhaal over 

moeilijke eters en nieuwe gerechten.  

 

Het verhaal Mmmm, toch wel lekker ... speelt zich af op 

een straatfeest waar kibbeling, falafel, bami, aloo palak 

en trifle worden aangeboden. De personages zijn van 

Pakistaanse origine. Schrijfster Azmi Latif woont in 

Rotterdam en is zelf opgegroeid in twee culturen.  

"Toen ik kind was, ging ik elke week naar de bib.  

Ik herkende me echter niet in de verhalen. Ik was geen 

Lotte of Tom. Dit heeft sporen nagelaten op mijn gevoel 

van zelfvertrouwen (of een gebrek eraan)." 

De prachtige en poëtische illustraties zijn van de hand van Marie Van Praag, afgestudeerd aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Ze doceert nu grafiek en illustratie. Ze 
werkt met veel gevoel voor kleur en sfeer.  
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Informatief  

> Technische fiche 

 21 op 21 cm/ harde cover 

 56 pagina’s volledig in kleur/extra dik papier 

 omkeerboek met Bezoek op vier poten van Sophia 
Honggokoesoemo & AnneMarthe Zomer 

 leeftijd: 4 tot 8 jaar 

 isbn: 9789082345575 

 uitgeverij: Studio Sesam  

 uitgave datum: oktober 2017  

 prijs in de boekhandel: € 14,95 

 online te bestellen via www.studiosesam.be/winkel (met 
korting)  

 

 

Wenst u een gesprek of interview met de auteurs? Wilt u een Auteurslezing boeken?  

 

Azmi Latif,  +31 642 771 945 

azm.latif@gmail.com 

 

Marie Van Praag, +32 485 28 05 20 

marievanpraag@hotmail.com, 

www.marievanpraag.be 

 

 

 

Meer info: Studio Sesam, Maria-Theresialei 38 te 2180 Ekeren (Antwerpen), +32 (0)248 53 38 
of +32(0)486 67 83 99, contact@studiosesam.be, www.studiosesam.be  
Contacteer de uitgeverij voor een recensie-exemplaar!   
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