gelegd. De Nderbnd
ler heeft hieraan soms nog wat Nederlandse geschiedenis
toegevoegd. Hierdoor
e geschiedenis een vreemde draai, alsof de ontwikkelingen
lopen. Interessanter zou een Europese uitgave zijn waarin
in bereidingen alle vi
de geschiedenis rechtstreeks wordt behandeld, eventueel zouden de laatste eeuwen als
twee sporen kunnen worden behandeld: Amerikaans en Europees.
Al met al is dit boek een goede aanrader. Niet alleen voor koks, zoals de oorspronkelijke
bedoeling van de schrijver is, maar vooral ook voor al degenen die onderwijs verzorgen
op het gebied van voedingsmiddelen (huishoudkunde, voeding,
levensmiddelentechnologie). De vele leuke achtergronden en anekdotes kunnen een goede
aanvulling zijn bij lessen en colleges. En natuurlijk is dit boek, door de toegankelijke
t niet beroepsmatig nodig hebben, maar
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anuscript wordt binnen een week bevestigd. Door aanbieding verkl
(verklaren)de auteur(s) dat het manuscript niet elders is gepubliceerd of ter publicatie is aangeboden.
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Opzet artikelen
Artikelen hebben ui beginsel een maximale omvang van 2 500 woorden Kopij eemldig typen met regelafstand
1,5 en nume marges, uitvullen lmks, pagina's nummeren, nieuwe spelling gebuken
Kopil als volgt opbouwen
1
htel, eventueel met onderhtel, lange htels vemujden;
2
naam van de auteur (zonder htuiatuur, voornaam eventueel voluit),
3
een mleiduig ('lead') van ongeveer 150 woorden, waann de auteur zelf de context van het o n d m e r p
aangeeft, de probleemstelling kort formuleert, in het kort de werkwilze aanduidt en de
samenvat,
4
de tekst voorzien van korte tussenkoppen, paramafen met nummeren,
h5
literatuurverwijzingenin tekst: alleen op achternaam en jaartal;
6.
noten in de tekst doorlopend nummeren en op apart vel aanleveren;
7.
een Engels abstract van maximaal 150 woorden;
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Werkwijze redactie en technische gegevens
Manuscripten worden in beginsel door twee externe deskundi
of de bijdrage kan worden geplaatst dan wel bijstelling en/of
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