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PROMOTIE

77 fabels & feiten over
onze voeding

*
Publiciteit i.s.m.
Voeding Nu
*

Hans Kraak

Evenementen rond
thema’s uit het boek

gezondheid

Werken bacteriedrankjes? Is suiker verslavend? Krijg je van melk
kanker? Zijn E-nummers te vertrouwen? Val je van veel water drin-

*
Auteur beschikbaar voor
interviews en lezingen

ken af? Is kokosvet gezond? Mag je nitraatrijke groente en vis tegelijk
eten? Is rauw voedsel beter? Voeding is hot, er gaat haast geen dag
voorbij of ons eten is in het nieuws. Vaak gaat het daarbij om hypes
in de media of het zoveelste dieet waardoor consumenten niet meer
weten wie of wat ze moeten geloven. Wat is waar en wat niet?
In 77 fabels & feiten over onze voeding wordt volgens de laatste
stand van de wetenschap en de nieuwste inzichten op heldere wijze
antwoord gegeven op veel voorkomende vragen over onze voeding,
voedingsmiddelen en voedingsstoffen.

*

Rekent af met mythes
rond voeding
HANS KRAAK (1965) is hoofdredacteur van Voeding Nu. Hij
werkte o.a. bij het ministerie van
Landbouw en het Voedingscentrum, en bij verschillende
media, waarvan zeven jaar als
culinair journalist en vijftien jaar
als wetenschapsjournalist.

Voeding Nu is een
platform, bestaande
uit een vaktijdschrift,
website en nieuwsbrief rond
voedsel, voeding en gezondheid,
gericht op professionals. Vanuit
Voeding Nu worden regelmatig
symposia georganiseerd rond
actuele voedingskwesties. Ook
reikt Voeding Nu de Jaarprijs
Goede Voeding uit.
Voeding Nu is een uitgave van
MYbusinessmedia.
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*
De grootste fabels en feiten rond voeding in 77 items
*
Volgens de laatste stand van de wetenschap en
de nieuwste inzichten
*

Fabels & feiten rond suiker

Ook verkrijgbaar als eBoek

Als je veel suiker eet, kun je afvallen wel vergeten

77 fabels & feiten over onze voeding

Suiker past wel/niet in een gezonde leefstijl
Bewerkte suikers zorgen ervoor dat je sneller vet opslaat
Natuurlijke suikers zijn niet slecht voor je

Auteur
Hans J.M.T.C. Kraak
Prijs
€ 17,95
Formaat
13,5 × 21 cm

Onderscheidend door de toegankelijke, journalistieke aanpak
waarbij ingewikkelde kwesties helder worden gepresenteerd;
biedt de mogelijkheid zelf een oordeel te vormen

Suiker kan verslavend werken

*

Van zoetstoffen krijg je nog meer trek in zoetigheid

In samenwerking met Voeding Nu, een onafhankelijk platform
rond voedsel, voeding en gezondheid, dat informatie biedt
volgens de laatste ontwikkelingen in de wetenschap

Kunstmatige zoetstoffen kunnen een hormonale
chaos veroorzaken

Verschijnt
april 2014

*

Sinds er zoetstoffen bestaan is het overgewicht

NUR 893
ISBN 978 90 8803 047 5

alleen maar toegenomen

eBoek
ISBN 978 90 8803 048 2

Alle zoetstoffen zijn slecht

Uitvoering
paperback
Omvang
circa 224 pagina’s
Omslagontwerp
Studio Jan de Boer
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PROMOTIE

De Vogels

*

Caroline de Westenholz

Presentatie in
Amsterdam
*
Auteur beschikbaar
voor interviews
en lezingen

biografie

De familie Vogel heeft meer dan een eeuw theatergeschiedenis gemaakt. Afkomstig uit een geslacht van vier generaties militairen,
was Albert Vogel senior de eerste die de planken opging. Met zijn
voordrachtskunst reisde hij de wereld rond, in drie verschillende
talen. Hij was volledig autodidact. Zijn vrouw trad op onder de artiestennaam Ellen Vareno. Het echtpaar had drie kinderen: Tanja,
Ellen en Albert, die na de vroege dood van hun vader respectievelijk
naam maakten als balletdanseres, actrice en voordrachtskunstenaar. Tanja leidde van 1955 tot 1985 een balletschool. Ellen werd de
Grande Dame van het Nederlandse toneel. Albert Vogel junior werd
vooral bekend door zijn voordrachten ‘Van en over Couperus’. Het
boek geeft een overzicht van de levens van de verschillende Vogels
en plaatst hun werk in de tijd.

*

CAROLINE DE WESTENHOLZ (1954)
is kunsthistorica en de oprichtster van het Louis Couperus

Een gloedvolle biografie over een uitzonderlijke,
flamboyante familie, tegen de achtergrond van de
dramatische gebeurtenissen van de twintigste eeuw:
de beurskrach van 1929, de Tweede Wereldoorlog
en de culturele revolutie van 1968-69

Museum in Den Haag. Zij werkt
als freelance kunsthistorica en
publiciste in Nederland en
Engeland. In 2003 publiceerde
zij Albert Vogel sr. Voordrachts-

kunstenaar (1874-1933).
www.carolinewestenholz.org

*
Over de Vogels afzonderlijk zijn enkele boeken geschreven,
maar nog niet eerder een familiebiografie
*
Het boek is geïllustreerd met prachtige, niet eerder gepubliceerde foto’s, afkomstig uit het familiearchief
*
Het boek is toegankelijk geschreven, met betrokkenheid,
kennis en inlevingsvermogen door kunsthistorica en
publiciste Caroline de Westenholz.
*
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*

Het verhaal van
een uitzonderlijke, flamboyante
theaterfamilie
De Vogels
Een flamboyante theaterfamilie
Auteur
Caroline de Westenholz
Prijs
€ 24,95
Formaat
13,5 × 21 cm
Uitvoering
gebonden met stofomslag
Omvang
circa 304 pagina’s
Illustraties
geïllustreerd met zwart-witfoto’s
Omslagontwerp
Nico Richter
Verschijnt
mei 2014
NUR 681
ISBN 978 90 8803 049 9
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In prijs verlaagd

Reeds aangeboden

Hoe leer je natuurkunde aan je hond

– de Volkskrant

Prijs
€ 12,50

Auteur
Chad Orzel

Formaat
15 x 23 cm
Uitvoering
paperback
Omvang
272 pagina’s

nu
€12,50

‘Alle Nederlandse Nobelprijswinnaars van vroeger en nu
in één uitgave.’

Ook verkrijgbaar als eBoek

NUR 924
ISBN 978 90 8803 019 2
eBoek
ISBN 978 90 8803 018 5

Ook verkrijgbaar als eBoek
Nobel op de kaart
Op zoek naar de Nederlandse Nobelprijswinnaars
van vroeger en nu
Auteurs
Martijn van Calmthout & Jelle Reumer
Prijs
€ 19,95

populaire wetenschap

populaire wetenschap

‘Onovertroffen. Als een pratende hond op
deze manier natuurkunde kan leren, kan
een beetje lezer dat ook.’

Formaat
12,5 × 21 cm
Uitvoering
paperback, integraalband
Omvang
circa 208 pagina’s

verschijnt
februari
2014

Illustraties
geïllustreerd met zwartwit- en kleurenfoto’s
NUR 400, 910
ISBN 978 90 8803 044 4
eBoek
ISBN 978 90 8803 045 1

MARTIJN VAN CALMTHOUT is journalist bij de Volkskrant,
Einstein-kenner en gek op

Ook verkrijgbaar als eBoek

‘Overtuigend, nauwgezet, en pakkend
geschreven.’
– New Scientist, NL

‘Een
fenomenaal mooi
boek over
wetenschap en
technologie.’
– Kirkus
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Ongekende overvloed
Hoe een revolutie in nanotechnologie ons leven
ingrijpend zal veranderen
Auteur
Eric Drexler

*
Wetenschapsjournalist Martijn van Calmthout en bioloog
Jelle Reumer gaan op zoek naar de sporen van de twintig
Nederlandse Nobelprijswinnaars

Prijs
€ 19,95

*

Formaat
15 x 23 cm

Een reisgids én een hommage aan hooggeleerde landgenoten
van vroeger en nu

Uitvoering
paperback
Omvang
352 pagina’s
NUR 910,740
ISBN 978 90 8803 038 3
eBoek
ISBN 978 90 8803 039 0

wetenschap. Hij blogt en twittert, presenteert wetenschapsshows en radioprogramma’s,
en is auteur van o.a. Survival-

gids voor de toekomst
JELLE REUMER is bioloog en
directeur van Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Hij is

*
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
*

tevens hoogleraar paleontologie in Utrecht, columnist in

Trouw en auteur van o.a. De
ontplofte aap, De mierenmens
en De vis die aan land kroop.
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Professor Stewart’s wiskundige
scheurkalender 2015

De belangrijkste filosofische
uitspraken voor 2015

Ian Stewart

Gareth Southwell

Auteur
Ian Stewart
Prijs
€ 14,95
Formaat
13 x 18 cm
Uitvoering
paperback

Verslavende wiskundige raadsels,
puzzels, spelletjes, verhalen,
grapjes en trucs, mét de
oplossingen!
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Auteur
Gareth Southwell
Prijs
€ 14,95
Formaat
13 x 18 cm
Uitvoering
paperback

Omvang
768 pagina’s

Omvang
768 pagina’s

NUR 918
ISBN 978 90 8803 050 5

NUR 730
ISBN 978 90 8803 051 2

Verschijnt
augustus 2014

Verschijnt
augustus 2014

IAN STEWART ziet het al vele
jaren als zijn taak om wiskunde
bij het grote publiek toegankelijk en populair te maken. Voor
zijn werk ontving hij de Michael
Faraday Medal en hij werd fellow van de Royal Society in
2001. Hij is adviseur wiskunde

Openbare geheime codes
Het bewijs dat 2+2=4
Wie was Pythagoras?
Wiskundige katten
Rechtlijnig denken
Wie heeft het isgelijkteken uitgevonden?

De belangrijkste filosofische uitspraken
voor 2015

scheurkalender

scheurkalender

Professor Stewart’s wiskundige
scheurkalender 2015

van New Scientist en hoogleraar wiskunde aan de universiteit van Warwick. Hij schreef
meer dan 20 boeken op het ge-

Inspirerende uitspraken en hun
betekenis, aangevuld met een
korte biografie van de filosoof of
wetenschapper.

GARETH SOUTHWELL is filosoof,
auteur en illustrator. Hij
heeft diverse boeken op het
gebied van filosofie geschreven, waaronder inleidingen
op de ideeën van Descartes
en Nietzsche. Hij is een
groot liefhebber van filosofie,

De mens is de maat van alle dingen
-Protagoras van Abdera
Tegen geweld is een argument nooit nodig, vóór geweld wel
-Noam Chomsky

in de breedste zin van het
woord. Hij ziet filosofie niet
zozeer als leerstof maar
vooral als activiteit.

bied van wiskunde.
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Reeds verschenen / verschijnt

Reeds verschenen

Het verhaal van de
bekendste culinaire

biografie

familie van Nederland

‘(...) Een vlot en met warmte
geschreven biografie gewijd
aan een kleurrijke
familie.’

verschijnt 2014

– VPRO, Vrije Geluiden

De Fagels
Roland Fagel
ISBN 978 90 8803 036 9 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 037 6

De Andriessens
Agnes van der Horst
ISBN 978 90 8803 020 8 Prijs € 24,95
eBoek ISBN 978 90 8803 021 5

populaire wetenschap

4e druk

`Een fascinerende mix

‘ Een goochelboek:

van verrassende, ver-

de verleiding om de

bijsterende, gekke en

experimenten uit te

alledaagse antwoorden

proberen is haast

op vragen die je altijd

onweerstaanbaar.’

al hebt willen stellen.’

– De Ingenieur

– Daily Express

Waarom slapende vogels niet uit de boom vallen
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 90 8803 024 6 Prijs € 10,00
eBoek ISBN 978 90 8803 025 3

Maak van je hamster een fossiel
Mick O’Hare / New Scientist
ISBN 978 90 8803028 4 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 033 8

2e druk

`Boeiende biografie met

‘Uitstekende weten-

historische foto's. (...) Het

schapsjournalistiek. In

volledige verhaal van

heldere, toegankelijke

George VI en Lionel Logue,

stukjes met een hoge informatiedichtheid belicht

vanaf zijn kindertijd tot aan
zijn dood.’
– nbd biblion

populaire wetenschap

Op zoek naar de

met een hartverwar-

Nederlandse Nobel-

mend enthousiasme

heen.’

rijkste trends’

– nbd biblion

Hoe wiskunde de wereld veranderde
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 022 2 Prijs € 19,95

7e druk

‘Prachtig...

wordt een perspectief
geschetst voor een betere wereld van onge-

verschijnt februari 2014

de dingen om ons

Van Calmthout de belang-

Survivalgids voor de toekomst
Martijn van Calmthout
ISBN 978 90 8803 029 1 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 032 1

‘Controversieel, maar

vroeger en nu

resseerd is in het
hoe en waarom van

– NRC Handelsblad

The King’s Speech
Mark Logue & Peter Conradi
eBoek ISBN 978 90 8803 010 9 Prijs € 11,95

prijswinnaars van

`Zeer geschikt voor
iedereen die geïnte-

2e druk

‘Een van de beste

verdient een plek

verzamelingen

tussen de klassie-

wiskundige raadsels.’

kers

– nbd biblion

in dit genre.’

kende overvloed’

– Mathematics Today

– Ben Feringa, Rijksuniversiteit Groningen
Nobel op de kaart
Martijn van Calmthout & Jelle Reumer
ISBN 978 90 8803 044 4 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 045 1

Ongekende overvloed
K. Eric Drexler
ISBN 978 90 8803 038 3 Prijs € 19,95
eBoek ISBN 978 90 8803 039 0

Professor Stewart’s verzameling
van wiskundige raadsels
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 046 8 Prijs € 12,50

Professor Stewart’s schatkamer
vol wiskundige uitdagingen
Ian Stewart
ISBN 978 90 8803 006 2 Prijs € 16,95

2e druk

2e druk

‘ Een mooi boek dat zeker aan

`Onovertroffen.’
– De Volkskrant

een hormoon op het
gedrag van

`Voor een breed

mannen én vrouwen

publiek.’
– nbd biblion
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Typisch testosteron
Aart de Kruif
ISBN 978 90 8803 011 6 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 012 3

Hoe leer je natuurkunde aan je hond
Chad Orzel
ISBN 978 90 8803 019 2 Prijs € 12,50
eBoek ISBN 978 90 8803 018 5

actualiteit

De grote invloed van

`Een mooi en goed boek over

het denken zet. Opinieleiders

de economisering van het

filosoferen over onderwijs.

leven. Alles wordt tegenwoor-

Worden kinderen opgeleid tot

dig uitgedrukt in cijfers (...),

volgers of vormers?’
– Didactiek

en menselijke waarde verdwijnt naar de achtergrond.’
– Frénk van der Linden

Volgers & vormers
Tobias Reijngoud
ISBN 978 90 8803 027 7 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 031 4

Weten is meer dan meten
Tobias Reijngoud
ISBN 978 90 8803 005 5 Prijs € 18,95
eBoek ISBN 978 90 8803 008 6
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Reeds verschenen

‘ Een uitstekend

geschiedenis & actualiteit

vakinhoudelijk inspiratieEen rijk overzicht van

boek. Kijkt verder dan de

de vrouwelijke lust,
vroeger en nu, in de

reclameneus lang is.

wetenschap en de

Mooi vormgegeven.’

literatuur

– Adformatie
‘Geweldig boek.’
– Kunststof, Radio 1

Haar genot
José Kuijpers
ISBN 978 90 8803 042 0 Prijs € 17,95
eBoek ISBN 978 90 8803 043 7

Power Brands
Marc Oosterhout & Mirte Stut (co-auteur)
ISBN 978 90 8803 034 5 Prijs € 22,95

‘Een prettig leesbaar boek (..):
Van der Starre heeft geen last
Jan-Peter Cruiming is voor
van de gewoonte van raadgetwee generaties internetvende professionals dat zij
ondernemers een rolmodel
doorgaans uiterst zwijgzaam
zijn over concrete gevallen.’
– NRC Handelsblad
Drama in de boardroom
John van der Starre
eBoek ISBN 978 90 8803 007 9 Prijs € 14,95

Matchen tussen droom & daad
Jan-Peter Cruiming
eBoek ISBN 978 90 8803 016 1 Prijs €11,95

‘Moedigt aan tot actief nadenken en

Een feest van

filosoferen. (...) Voor verse

herkenning en een bron

en doorgewinterde filosofen ter lering en vermaak.

van inspiratie voor
iedere winterliefhebber

– nbd biblion

Wijze woorden
Gareth Southwell
eBoek ISBN 978 90 8803 014 7 Prijs € 12,95

Winter!
Jeroen van der Spek
ISBN 978 90 8803 041 3 Prijs € 19,95

2e druk

`Vraag iemand naar het Neder-

‘Aantrekkelijk. Biedt

landse werelderfgoed en je

een toegankelijk overzicht

krijgt zelden een volledig ant-

van de Nederlandse water-

woord. Dit boek brengt uitkomst

en maritieme geschiedenis.’

(…) in prachtfoto’s, historische

– nbd biblion

illustraties en tekst’
– Toeractief
Werelderfgoed van Nederland
Marjolein van Rotterdam
ISBN 978 90 8803 000 0 Prijs € 29,95
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2e druk

Tweetalige editie:
Nederlands en Engels
Nederland Waterland. Holland Land of Water
Michiel Roscam Abbing
ISBN 978 90 8803 023 9 Prijs € 24,95

