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Gary Taubes (1956) je ameriški novinar in publicist. Na Harvardovi
univerzi je študiral uporabno fiziko
ter na Stanfordovi letalsko in raketno tehniko. Na Univerzi Columbia je
dokončal še študij novinarstva in
leta 1982 začel delati pri reviji
Discover, od leta 1993 je bil dopisnik
revije Science, pozneje pa je kot
znanstveni avtor sodeloval še z revijami The Atlantic Monthly, The
New York Times Magazine, Esquire,
Slate in drugimi.
Sprva je pisal pretežno članke in
publikacije s področja fizike, pozneje se je začel čedalje več posvečati problemom medicine in prehrane. S teh
področij so tudi njegove poljudno-strokovne knjige Nobelove sanje. Moč,
prevara in končni eksperiment (1987), Slaba znanost. Kratko življenje in
čudni časi hladne fuzije (1993), Dobre kalorije, slabe kalorije. Maščobe,
ogljikovi hidrati in kontroverzni pogledi na prehrano in zdravje (2007), Zakaj se redimo. In kaj storimo glede tega (2010) ter Dosje sladkor (2016).
Za svoje raziskovalno in publicistično delo je prejel več najuglednejših priznanj strokovne javnosti v ZDA, Ameriška zveza znanstvenih piscev mu je
trikrat podelila Nagrado za novinarstvo na področju znanosti v družbi, bil je
prejemnik štipendije MIT, neodvisni raziskovalec zdravstvene politike pri
Skladu Roberta Wooda Johnsona, je tudi soustanovitelj nepridobitne Iniciative za prehranske znanosti (nusi.org).
Knjiga Dobre kalorije, slabe kalorije je pomemben prispevek k pretrganju
tesne miselne zveze med debelostjo, požrešnostjo in lenobo, kajti avtor
dokazuje, da imajo geni, hormoni in kemija vsaj enako pomembno vlogo pri
pridobivanju telesne teže kakor prehranjevalne navade. Z vseh strani pregnete številna mnenja in hipoteze, ki so v preteklosti pa tudi v modernem
času vplivali na trende v medicini in vedênje populacije. Svoje prepričljive
argumente za odgovornejšo in bolj logično, bolj naravno prehrano Taubes
nadrobno razgrne v treh tematskih sklopih: ›Hipoteza o maščobi in holesterolu‹, ›Hipoteza o ogljikovih hidratih‹ ter ›Debelost in uravnavanje teže‹.
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