Colofon
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.
Jaargang 24, nummer 1 2011
Uitgeverij
Academic Journals®
Postbus 101
6980 AC Doesburg
Tel 0313 477 072
Fax 0313 475 888
E-mail: info@academicjournals.nl
Website: www.academicjournals.nl
Uitgever
D.R. Klawer
Doelgroepen
Voeding & Visie wordt verspreid onder diëtisten, GGDartsen en verpleegkundigen, kinderartsen, verloskundigen, huisartsen en praktijkondersteuners.

NIEUWS

Nieuws(brief) over kindervoeding
• Blijft u graag op de hoogte over kindervoeding?
• Wilt u alles weten over nieuwe producten en achtergronden?
• Welke workshops en symposia er komen?
• Nieuwe ontwikkelingen en interviews
met deskundigen lezen?
• Of geattendeerd worden op recent verschenen boeken en literatuur?
De website www.nieuwsoverkindervoeding.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 gemaakt door Stoarm, een marketing communicatie bureau dat is gespecialiseerd in
kindervoeding. Realisatie Geke Zandringa.
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Mail & Win!
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 / hardcover / full colour / ISBN: 9789081439619.
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