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Global oilseeds industry is expected to expand in the future but would also constitute a platform for a variety of other
products from processing waste such as protein meals and aromatic compounds. Edible Oils: Extraction, Processing,
and Applications intends to present up to date technologies that are currently used for the extraction and refining of
Edible Oils while proposing potential applications for its derivatives. This contribution pushes to consider market
transformation driven by environmental concerns and customer’s envy to bring quality attributes, energy efficiency and
waste disposal into the heart of innovation. This work is aimed at professionals and academics including researchers,
engineers and managers engaged in food and green engineering disciplines and ambitions to stand as a reference for
students and lecturers. The readers will find a wealth of knowledge about the fundamentals of unit operations such as
extraction and separation while presenting concepts of biorefinery for product and value creation from certain edible
seeds. Novelties includes novel approaches for green solvent development in extraction, and examples of life cycle
assessment of production systems for certain vegetable oils comprising product, service and waste management
systems. Furthermore, this book focuses attention to production, processing, and current applications of palm oil, as an
important commodity in Asia and addresses global market changes and important factors that influence its future
prospects.
De Molukse knil-soldaat Itja Hatuopar voelt zich afgedankt. Tegen de afspraken in en volkomen onverwacht zijn hij en
zijn wapenbroeders bij aankomst in Nederland ontslagen. Weggestopt in een barakkenkamp, ergens in de Betuwe,
zonder inkomsten en met een verbod om te werken, merkt Itja dat de Molukkers eigenlijk helemaal niet welkom zijn.
Verbitterd weigert hij zich neer te leggen bij de strenge leefregels. Zijn vrouw Ina doet haar best om hun dochters en
zonen een toekomst te geven. Tegen Itja's wil stimuleert ze hen om hun hart te volgen. Ina kan niet voorkomen dat haar
gezin terechtkomt in een draaikolk van botsende belangen. Een extreme verzetsdaad zet de familieband op scherp. De
Molukse Sylvia Pessireron schreef eerder de roman De verzwegen soldaat en is co-scenarist van de televisiefilm De
Punt. 'Verplicht leesvoer voor middelbare scholieren.' Marcel Möring over De verzwegen soldaat 'Stukje bij beetje heeft
Sylvia Pessireron de pijn en ontberingen van haar familie, van het Molukse volk, verwerkt in een roman. Om recht te
doen aan een volk en aan haar vader. Hun geschiedenis is de geschiedenis van Nederland.' de Volkskrant over De
verzwegen soldaat
Het Pulmonaal Formularium geeft naast een korte beschrijving van de meest belangrijke ziektebeelden een zo volledig
mogelijk overzicht te geven van de in de pulmonologie toegepaste medicatie. In deze 6 e editie zijn de nodige updates
aangebracht: nieuwe geneesmiddelen, soms andere inzichten. Belangrijk is het nieuwe hoofdstuk: Astma bij kinderen.
Ook is er terechte aandacht voor de diagnostiek in de huisartspraktijk bij verdenking van diepveneuze trombose en de
kans op longembolie. Tenslotte, volop in de belangstelling, is het hoofdstuk Astma en COPD uitgebreid met het
onderwerp ketenzorg en longvolume reductie chirurgie (LVRC).
Achterflap “Als ik een lied van Afrika ken – zo peinsde ik – van de giraffe en van de Afrikaanse nieuwe maan, van de
ploegen in het veld en de bezwete gezichten van de koffieplukkers, kent Afrika dan ook een lied van mij?” Out of Africa is
een onwaarschijnlijk mooi geschreven roman over het leven op een koffieplantage in Afrika. In 1937 schreef Karen Blixen
haar memoires en daarin doet ze hartstochtelijk verslag van haar avonturen in Kenia. Over de natuur van de Highlands,
de mentaliteit van de verschillende stammen, de gewoontes van de Kikoejoe, de Somali en de Masai. De roman is een
veelstemmig lied van prachtige verhalen, de moeite waard door zowel de mooie schrijfstijl als de diepe interesse voor de
inheemse bevolking en de liefde voor de natuur. Karen Blixen hield van het Afrikaanse landschap met zijn rijke plant- en
diersoorten. Zij voelde zich thuis bij de oorspronkelijke bewoners, voor wie zij raadgeefster, dokter, rechter en lerares
was. ‘Onbevooroordeeldheid, zelfspot en waardering voor ironie van het lot zijn eigenschappen die Blixen met de
Afrikanen deelt en daarop is hun wederzijdse verstandhouding op gebaseerd. Deze eigenschappen geven aan Blixens
lyrische schildering van een verloren paradijs een onbevangen en lichtvoetig karakter.’ – Manet van Montfrans in NRC
Handelsblad ‘Haar verslag van haar avonturen in Afrika, geschreven nadat ze haar geliefde plantage moest opgeven en
teurgkeerde naar Denemarken, is dat van een meesterverteller. Een vrouw die door John Updike “een van de meest
pittoreske en tevens flamboyante literaire persoonlijkheden van de eeuw werd gekarakteriseerd.' – The Times ‘Karen
Blixen schrijft prachtig. Een aanrader om te lezen. Een ware klassieker.’ – The New York Times Karen Blixen, barones
von Blixen-Finecke (Rungsted, 17 april 1885 – 7 september 1962), schreef onder het pseudoniem Isak Dinesen en
publiceerde in het Deens en het Engels. Naast het semi-autobiografische Out of Africa, over haar tijd in Kenia,
publiceerde ze nog zeven andere boeken. De roman werd in 1985 onder de oorspronkelijk titel Out of Africa verfilmd
door Sydney Pollack, met Meryl Streep en Robert Redford in de hoofdrollen.
In 'De essentie van het geluk' geeft de Dalai Lama ons de sleutel tot datgene waar we allemaal naar op zoek zijn: het
geluk. Aan de hand van praktische voorbeelden leert hij ons alledaagse obstakels aan te pakken en een voller en
gelukkiger bestaan te creëren. Dit boek geeft inzicht in gevoelens zoals verdriet, angst en onzekerheid die de weg naar
geluk kunnen bemoeilijken, en helpt ons de essentie van ons bestaan te herontdekken voor een krachtig en gelukkig
leven. 'De Dalai Lama toont zich wederom een groot leraar!' - Boeddhistisch Dagblad 'Een van de meest geliefde
spirituele leiders ter wereld' - Erica Terpstra
Schets van de hedendaagse handel in moderne kunst.
Na jaren van verwijdering lijkt het erop dat Megan en Mick O'Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar is
eigenlijk nooit verdwenen, maar indertijd had Megan geen andere keus dan weggaan, ook al moest ze daarvoor haar kinderen
achterlaten. Het liefst willen ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord - weer - geven, tot vreugde van hun inmiddels volwassen
kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste zoon. Hij heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft
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gelaten en weigert op de bruiloft te komen. En dan wordt er vlak voor Kerstmis aangebeld en staat er een jonge vrouw met een
baby op de stoep - een baby die overduidelijk een O'Brien is... Dit boek is ook verkrijgbaar in een 6-in-1 Intiem eBundel.
Op jonge leeftijd werd Albert Speer lid van de NSDAP. Al snel won hij het vertrouwen van de Führer en werd hij diens favoriete
architect. Voor zijn megalomane bouwprojecten joeg Speer duizenden joden uit hun huizen, en om de levering van bouwmateriaal
zeker te stellen sloot hij een duivels pact met Himmlers ss. Als minister van Bewapening steunde hij Hitlers totale oorlog tot het
uiterste. Speer was een van Hitlers meest trouwe en fanatieke handlangers. En toch slaagde hij er na de oorlog in zichzelf vrij te
pleiten Decennialang werkte hij nauwgezet aan een even groteske als ongeloofwaardige gedaanteverwisseling. Magnus
Brechtken vertelt nu het werkelijke levensverhaal van Albert Speer en maakt daarmee definitief een einde aan de legende van 'de
goede nazi'.
Lignocellulosic Biomass Production and Industrial Applications describes the utilization of lignocellulosic biomass for various
applications. Although there have been numerous reports on lignocellulosic biomass for biofuel application, there have been very
few other applications reported for lignocellulosic biomass-based chemicals and polymers. Therefore, this book covers all of the
possible lignocellulosic biomass applications. Besides describing the different types of biofuel production, such as bioethanol,
biobutanol, biodiesel and biogas from lignocellulosic biomass, it also presents various other lignocellulosic biomass biorefinery
applications for the production of chemicals, polymers, paper and bioplastics. In addition, there are chapters on valorization of
lignocellulosic materials, alkali treatment to improve the physical, mechanical and chemical properties of lignocellulosic natural
fibers, and a discussion of the major benefits, limitations and future prospects of the use of lignocellulosic biomass.

De probleemgerichte en uniforme hoofdstukopbouw biedt houvast aan de beroepsbeoefenaren die in de praktijk werken
met mensen met seksuele problemen. Stapsgewijs wordt onderscheiden welke interventies bij welke klacht passend zijn.
Elke stoornis bevat een beschrijving van de fenomenologie, de prevalentie en incidentie, en een beknopt overzicht van
de somatische en psychologische etiologie. Daarna volgen de diagnostiek en de behandelingsmogelijkheden. Elk
hoofdstuk biedt vervolgens een beknopt overzicht van de state-of-the-art: wat weten we over deze seksuele stoornis en
wat behoeft verder onderzoek. Naast de tekst bevat elk hoofdstuk een beslismatrix waarin de te volgen strategieen in
diagnostiek en behandeling beknopt worden weergegeven. De matrix duidt aan welke interventies bruikbaar zijn in 1e of
de 2e lijnshulpverlening, voorzover dit mogelijk is. De competenties waarover de clinicus beschikt zijn bepalend of een
bepaalde interventie door hem of haar kan worden toegepast. De instructies voor oefeningen behorend bij de
verschillende interventies worden integraal beschikbaar gesteld. Bestaande goedgekeurde richtlijnen voor diagnostiek en
behandeling zijn als uitgangspunt genomen voor de behandeling van elke stoornis. Dit boek is bestemd voor de
verschillende professionals op het gebied van de seksuele gezondheidszorg."
Serieuze wetenschappelijke antwoorden op belangrijke hypothetische vragen Wat als? geeft hilarische en informatieve
antwoorden op belangrijke vragen waar je nooit aan zou denken. Vragen als: • Als iedereen op aarde een paar weken bij
elkaar uit de buurt blijft, is de verkoudheid dan niet de wereld uit? / br• Wat als je een baseball probeert te raken die met
90% van de snelheid van het licht op je af komt? / br• Van welke hoogte moet je een steak laten vallen om hem gaar te
laten zijn als hij de grond raakt? / br• Als mijn printer letterlijk geld kan drukken, heeft dat dan grote gevolgen voor de
wereld? / br• Wat gebeurt er als iedereen op aarde zo dicht mogelijk bij elkaar gaat staan en opspringt, waarna iedereen
op hetzelfde moment neerkomt? De antwoorden van Munroe zijn kleine meesterwerken van duidelijkheid en hilariteit
aangevuld met zijn kenmerkende tekeningen. De antwoorden voorspellen vaak volledige vernietiging van de mensheid of
op z’n minst een heel grote explosie. Randall Munroe is de bedenker van xkcd.com, de razend populaire website die
elke week door miljoenen mensen wordt bezocht. Na z’n studie fysica bouwde Munroe robots bij NASA, waarna hij in
2006 fulltime striptekenaar werd.
Recent advances in renewable energy technologies is a comprehensive reference based on the International Renewable
Energy Congress (IREC) covering critical research and industry developments on renewable energy technological,
production, conversion, storage and management. Covering solar energy system (thermal and photovoltaic), wind
energy, hydropower, geothermal energy, bioenergy production and hydrogen production, large scale development of
these renewable energy technologies and their impact on global economy and power capacity. The technology
advancements include resources assessment and deployment, materials performance improvement, system optimization
and sizing, instrumentation and control, modelling and simulation, regulations and policies. Each modular chapter
examines recent advances in specific renewable energy systems, providing theoretical and applied aspects of system
optimization, control and management and supports them with global case studies demonstrating practical applications
and economical and environmental aspects through life cycle analysis. The book is of interest to engineering graduates,
researchers, professors and industry professionals involved in the renewable energy sector and advanced engineering
courses dealing with renewable energy, sources, thermal and electrical energy production and sustainability. Addresses
the advantages and disadvantages of all renewable technologies Includes global case studies demonstrating practical
applications of renewable energy production and distribution Features video and slideshows in the online e-book for
application tutorials
Recent Advances in Renewable Energy TechnologiesVolume 1Academic Press
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