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Colofon

Keet Smakelijk
door Laura Emmelkamp en Scato van Opstall

Keet Smakelijk is een familiekookboek, waarmee ouders jonge kinderen kunnen stimuleren 
om meer groente te eten. Met vrolijke recepten als Heksenketel, Scheursla en Drakenstaarten. 
Behalve recepten, bevat het boek ook een Keet ABC met praktische informatie over gezond 
eten met kinderen. Luchtig geschreven, waardoor alle ouders een expert op het gebied van 
voeding worden. 

Maak kans op een van de vijf boeken die beschikbaar zijn gesteld. 
Stuur voor 1 juni 2011 een e-mail met uw naam en adres naar m.former@academicjournals.nl 
en wie weet bent u een van de winnaars.
Het boek is ook te koop in de boekhandel en op www.keetsmakelijk.nl.

Keet Smakelijk. 77 vrolijke recepten en een pond gezond verstand. c= 24,50 / 240 pagina’s / hard-
cover / full colour / ISBN: 9789081439619.

Mail & Win!

Voeding & Visie ,
vakblad voor voeding en diëtetiek. 
Beschrijft de actuele stand van zaken over de rol van 
voeding bij de preventie en behandeling van ziekte.
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Meer informatie?
Met vragen over probiotica, weerstand, spijsvertering of meer achtergrond in de vorm van wetenschappelijke publicaties, 
folders of nieuwsbrieven, kunt u contact opnemen met Danone Nederland, afdeling Health Affairs.
E-mail: health.nutrition@danone.com

Actimel is een zuiveldrank met Lactobacillus caseï Defensis. Dit probioticum 
komt levend aan in de darm en het is daar waar Actimel helpt de weerstand 
te versterken. De darmen vormen immers het centrum van de menselijke 
weerstand; zo’n 70% van de weerstand wordt daar opgebouwd. Klinische 
studies hebben aangetoond dat Actimel de weerstand kan versterken:

Danone is van oudsher toonaangevend op het gebied van probiotica. De basis werd gelegd in 1919 met het produceren van een 
yoghurt die alleen in de apotheek te koop was. Dit ‘oerprobioticum’ verlichtte de symptomen van kinderen met darmproblemen. 
Tegenwoordig heeft Danone 2 producten met probiotica op de markt. Actimel helpt de weerstand te versterken en Activia helpt het 
spijsverteringscomfort op een natuurlijke manier te verbeteren. Met meer dan 20 varianten voert Danone het grootste assortiment 
probiotica in het Nederlandse zuivelschap.

Probiotica zijn te vergelijken met vitamines: ze zijn allemaal werkzaam in de darmen, maar onderling niet uitwisselbaar. Zoals vitamine 
C niet dezelfde functie heeft als vitamine D, zo heeft ook ieder probioticum stamspecifi eke eigenschappen. Aan de introductie van 
alle producten van Danone gaat daarom grondig onderzoek vooraf. Binnen het internationale wetenschappelijk onderzoekscentrum 
Danone Research – Daniel Carasso in Frankrijk voeren circa 600 onderzoekers dagelijks onderzoek uit naar ruim 3000 verschillende 
probiotische stammen.

Activia is een yoghurt met de exclusieve bacterie Bifi dus ActiRegularis® 

en heeft op verschillende manieren een gunstig effect op het 
spijsverteringscomfort. Het effect van Activia is wetenschappelijk bewezen 
in 32 studies, waarvan 16 klinische studies. Uit deze studies blijkt dat:

Actimel van Danone Activia van Danone

Dé probiotica-expert
sinds 1919

• Actimel draagt bij aan een evenwichtige 
darmfl ora;

• Actimel heeft een gunstig effect op het 
darmslijmvlies;

• Actimel is in staat om specifi eke 
immuuncellen in de darmwand te 
stimuleren waardoor het immuunsysteem 
geactiveerd kan worden.

• Activia kan helpen het aantal 
bifi dobacteriën in de darm te 
verhogen;

• Activia een stimulerend effect kan 
hebben op een trage darmpassage;

• Activia oncomfortabele buikgevoelens, 
zoals een opgeblazen gevoel, kan 
verminderen.
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Nieuws(brief) over kindervoeding
•  Blijft u graag op de hoogte over kinder-

voeding?
•  Wilt u alles weten over nieuwe produc-

ten en achtergronden?
•  Welke workshops en symposia er ko-

men?
•  Nieuwe ontwikkelingen en interviews 

met deskundigen lezen?
•  Of geattendeerd worden op recent ver-

schenen boeken en literatuur?

De website www.nieuwsoverkindervoe-
ding.nl is er voor professionals die in de 

praktijk te maken hebben met voeding 
van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar 
of met voeding van zwangere vrouwen. 
Via de maandelijkse nieuwsbrief blijft u 
op de hoogte. De nieuwsbrief is gratis 
en wordt verspreid via e-mail. Wilt u zich 
aanmelden voor deze brief? Kijk op www.
nieuwsoverkindervoeding.nl.
Nieuws over kindervoeding wordt ge-
maakt door Stoarm, een marketing com-
municatie bureau dat is gespecialiseerd in 
kindervoeding. Realisatie Geke Zandringa.

NIEUWS
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