Amsterdam, februari 2014

PERSBERICHT
Uitgeverij Rubinstein, Human en het Humanistisch Verbond presenteren:

Fresco’s Paradijs
Louise O. Fresco
Boek met 2 dvd’s

Fresco’s Paradijs
Voedselwetenschapper Louise Fresco trekt onder het motto ‘eten is weten is geweten’ de wereld over.
Ze is wars van een simplistische terugkeer naar vroeger. Kleinschalige initiatieven kunnen rekenen op
haar sympathie, maar hun bijdrage aan het oplossen van de wereldvoedselproblematiek is bijna overal
verwaarloosbaar. Ze bezoekt plekken waar op het gebied van landbouw en voedsel hoopvolle
ontdekkingen zijn gedaan, kleine stappen worden gezet of grote ontwikkelingen worden voorbereid.
Fresco laat zien hoe wetenschap en de macht van bewuste consumenten belangrijke wapens zijn om de
wereldbevolking duurzaam te kunnen voeden. Deze zesdelige serie van Human werd in 2013
uitgezonden op tv.
De dvd’s bevatten de serie Fresco’s Paradijs, gemaakt door Marjoleine Boonstra, plus de registratie van
De Socrateslezing 2013, De Nieuwe Zijderoute. In deze lezing gaat Louise Fresco in op het heden en
verleden van de productie van ons voedsel. Zij hield de Socrateslezing op uitnodiging van het
Humanistisch Verbond.
In het boek schrijft Louise Fresco over de aanleiding en de totstandkoming van de televisieserie Fresco’s
Paradijs. Ook is een essay opgenomen waarin De Nieuwe Zijderoute is verwerkt.
Louise Fresco
Louise Fresco wordt internationaal gezien als autoriteit op het gebied van voedselwetenschappen en
duurzaamheid. Ze was eind jaren negentig directeur onderzoek van de landbouworganisatie FAO van de
Verenigde Naties in Rome. Daarvoor was ze jarenlang hoogleraar plantaardige productiesystemen in
Wageningen. Na haar terugkeer uit Rome werd Fresco universiteitshoogleraar aan de Universiteit van
Amsterdam. Vanaf 1 juli 2014 is Louise Fresco voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen UR.
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