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van wortel tot loof
in 6 seizoenen
Haal alles uit groenten! Nog steeds verspillen we te
veel voedsel. Een te royale inkoop, verwarring over
tht-data, het incorrect bewaren van voedsel of een
niet zo frisse aanblik zijn allemaal redenen om goede
ingrediënten weg te doen. Met no waste GROENTEN
krijg je niet alleen fantastische vegan recepten met
groenten (en fruit) in de hoofdrol maar gebruik je
alles van de groenten, van wortel tot loof, met verrassende bewaar- en anti-verspillingstips.
Begin bij het begin en deel het jaar op in zes
seizoenen, van het prille voorjaar tot en met hartje
winter; zo ben je je veel bewuster van wat er in overvloed, of juist weer op z’n retour is. Per seizoen krijg
je overzicht van welke groente- en fruitsoorten, maar
ook kruiden, op hun best zijn en niet alleen dat: ook
voordeliger voor de portemonnee zijn.
Van de venkelknol haal je voortaan het groen af voor
de venkelthee en ontdek dat overgebleven venkel
geweldig is om mee te trekken in bouillon; maak
een salade van venkel met koolrabi of eet gnocchi
met pesto en geroosterde venkel. Ontdek dat je veel
meer kan doen met selderijknol en maak zes verschillende gerechten: o.a. in z’n geheel geroosterd, door
de risotto met walnoten of gebakken als steak met
chimichurri.
Meer dan 130 vegan recepten: van ontbijt tot en met dessert en van wortel tot loof in 6 seizoenen
Met bewaar- en anti-verspillingtips, handige lijstjes en basisrecepten
Fraai geïllustreerd groenteboek boordevol verrukkelijke gerechten
no waste GROENTEN
van wortel tot loof in 6 seizoenen
€ 32,50
384 blz.
19,2 x 23,6 cm
Gebonden
978 94 6143 286 5 | NUR 444
Verschijnt in oktober
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Sophie Gordon is receptontwikkelaar voor merken als Quaker
Oats, Sainsbury’s, Coconut Collaborative en Herbs Limited. Daarnaast schrijft ze voor diverse media als Vegan Life, Cook Vegan,
Free People en Well to Do London. no waste GROENTEN is haar
eerste kookboek.

Here’s how to use the whole beet! I love using beetroot tops in salads
– they add a beautiful colour and have a similar taste to chard. They
are often thrown away, or you’ll see beetroots
sold without them in the shops, but they are very nutrient dense, full
of vitamins and they taste delicious. For a summer addition, add some
sliced avocado for an extra plant-based boost of healthy fats (and yes,
I did just say that). Mostly because avocados are creamy and delicious
and when paired with the thick dressing, the salad becomes a total
summer fave.

Serves approx.
4 as a side, or
2 as a main

B I ET ENLOOF - EN G IE RSTSA L A D E
w/ a whipped tahini and dill dressing

Preheat the oven to 200°C fan. Prepare your beetroots
by chopping the stalks and leaves off, as close to the top of the
beetroot as possible. Place the leaves to one side while you
prepare the roots. Scrub the beetroots well, removing any excess
soil/dirt. Lightly brush them with the olive oil, seasoning with a
pinch of salt and pepper. Pop them into the oven on the middle
rack and cook for about 45–55 minutes. Depending on the size,
the time will vary. You want them to be soft all the way through
when you pierce them with a knife.
While the beetroots are roasting, wash the beetroot tops/greens
thoroughly, again removing any soil/dirt. Finely chop them,
along with the Swiss chard. Place both in a large mixing bowl
and squeeze over the juice from your lemon. Add a good pinch
of salt and pepper and begin to massage with your hands. This
will help them to soften and also remove any bitterness. Put to
one side and leave them to wilt further.
Put your millet grain into a pan with about 750ml of water and
a pinch of salt. Bring to the boil, then lower
to a simmer, cooking until the millet is soft and fluffy, about 12
minutes. Drain any remaining liquid
through a fine sieve and add the cooked millet to the bowl of
beetroot tops, greens and chard.
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the whole vegetable

»

For the salad
4 small or 2 large
beetroots, greens/
tops included
1 tbsp olive oil
salt and pepper
1 bunch of Swiss
chard, finely
chopped
1 lemon, juiced
200g millet
4 spring/green
onions, finely
chopped
a large handful of
fresh dill, finely
chopped
1 apple, finely sliced
into slivers
6 fresh figs,
quartered
2 heaped tbsp
sunflower seeds,
lightly toasted
2 heaped tbsp
sesame seeds,

lightly toasted

For the dressing
4 tbsp tahini
1 lemon, juiced,
½ zested
½ tbsp apple cider
vinegar
2 tbsp either
coconut aminos
or soy sauce/
tamari
1 tbsp pure maple
syrup
1 heaped tbsp
wholegrain
mustard
a large handful
of fresh dill
2 cloves of garlic,
crushed or finely
chopped
salt and pepper

autumn
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Alice Zaslavsky:

de nieuwe sensatie in kookboekenland
Met Een ode aan groenten (voorjaar 2021) gaf Alice
Zaslvasky haar visitekaartje af, en wat voor een! Het
plezier spatte er van af en dat is nou precies waar het
allemaal om draait in haar keuken. In Het plezier van
écht goed koken laat Alice je zien hoe je elke dag, of het
nou een hectische werkdag of een luie zaterdag is, met
(basis)kennis en ervaring en het toepassen van de juiste
technieken, geweldig eten op tafel kunt zetten.
In zes originele hoofstukken, van ‘uit de losse pols’,
‘ontspannen weekendkoken’ tot en met ‘make-over
van restjes’ en ‘serieus zalige zoetigheden’ heb je een
masterclass in handen om niet alleen het plezier achter
het fornuis te ervaren maar ook om je kennis omtrent
smaakcombinaties en technieken te verbeteren. Daarnaast krijg je ook nog allerhande tips & trucs en
bonusrecepten mee.

Bloemkoolsoep
Cauli
almond ajo blanco

Serves 4–6

met amandel en knoflook

1 cup (160 g) raw almonds
1⁄3 cup (80 ml) extra virgin olive oil,
plus extra to serve
1⁄4 cup (60 ml) good-quality sherry
vinegar, plus extra to serve
2 French shallots, finely sliced
5 garlic cloves, finely sliced
6 cups (1.5 litres) stock, or 6 cups
(1.5 litres) water mixed with
1–2 vegetable stock cubes
1 cauliflower, about 1 kg (2 lb 4 oz),
cut into florets (see Waste knot)
100 g (31⁄2 oz) stale bread, crusts removed
and reserved
1 teaspoon salt flakes, plus extra to taste
1⁄3 cup (60 g) fresh grapes, cut in half
red-veined sorrel leaves, to garnish

Turn this traditionally chilled Spanish soup into a velvety winter-warmer
to chase the chills away. Since it’s not just bread that deserves to be saved
from the compost, you’ll be making full use of the cauliflower, leaves and all.
This is a great soup to prepare in advance; store the garnishes separately, for
sprinkling over just before serving.
Cover the almonds well with boiling water. Leave to soak for about 10 minutes
to help the skins soften, then drain and leave to cool. The almond skins should
slip off easily with your fingers.
Heat 2 tablespoons of the olive oil in a heavy-based saucepan. Gently sweat
the shallot, garlic and blanched almonds for 5–6 minutes, until the shallot is
translucent but not coloured. Add the sherry vinegar, stirring to deglaze the pan.
Pour in your chosen stock combo and bring to the boil. Add the cauliflower
and cook for 15–20 minutes, until very tender, but not turning greige.
Meanwhile, heat the oven to 180°C (350°F) and line a baking tray with
baking paper. Toss the bread crusts in the last of the olive oil, spread on the
baking tray and bake for 20 minutes, until dry and crispy.
Add the torn bits of stale bread and blitz until super smooth and velvety.
Season to taste with the salt flakes, some cracked black pepper and a touch
more vinegar if needed.
When ready to serve, pour the hot soup into bowls. Garnish with the grapes
and sorrel. Finish with an extra drizzle of sherry vinegar and olive oil.

Bonus bits
Tip

Waste knot

These croutons will work with
any bread, from sourdough
to sliced white bread, to
ciabatta. If you’re worried
yours is a little too hard to
blitz, warm up 200 ml (7 fl oz)
of the stock and soak the
bread in it before adding to
the blender or food processor.

If your cauliflower came with
leaves, toss these in oil and
season and bake with the
bread crusts for a lovely bonus
zero-waste garnish. How
cheffy of you!
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Skills spotlight: Blanching
Blanching is useful for several reasons. Firstly, popping
plump fruit and veg such as peaches and tomatoes
into boiling water and refreshing in iced water is a
sure-fire way to soften skins for removal, without losing
the integrity of the delicate flesh within. Nuts such as
almonds and hazelnuts benefit from blanching to help
peel off their fibrous skins. Blanching also locks in and
intensifies the colour of leafy greens.
For a lazy blanch, I’ll shorten the time under heat
and run under the hot water tap instead — or, for
saucing tomatoes, a quick dip in boiling water, then
straight into the bowl for peeling does the trick.

THE JOY OF BETTER COOKING

Maak in een handomdraai een venkel & citrussalade
met een rokerige dressing van lenteui en krijg meteen
de tip mee hoe je deze salade in een winterse variant
op tafel kunt zetten. Of serveer een Indiase curry
van aardappel en palak (spinazie) en krijg tijdens het
bereiden de short cuts en mogelijke toevoegingen mee
om de maaltijd te verrijken. Met Het plezier van écht
goed koken levert Alice Zaslavsky wederom een spektakelstuk af.
Dé opvolger van Een ode aan groenten van fenomeen Alice Zaslavsky
Boordevol recepten aangevuld met bonussen, tips & trucs, productinfomatie en meer
POS-materiaal: posters en backcards
Het plezier van écht goed koken
het handboek voor de enthousiaste thuiskok
€ 35,00
320 blz.
20,0 x 26,0 cm
Gebonden
978 94 6143 284 1 | NUR 440
Verschijnt in januari
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Alice Zaslavsky is de nieuwe frisse wind in het culinair
landschap. Als all time favorite MasterChef-winnaar in Australië,
werd zij in 2021 wereldwijd bekend met Een ode aan groenten.
Zaslavsky is culinair correspondent van ABC News Breakfast
en ABC Radio en bedenker van Phenomenon, een gratis digitale
toolbox voor scholen om dagelijks gezonde maaltijden te
ontwikkelen voor leerlingen.
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DE CHINESE KEUKEN MET
EEN ONCONVENTIONELE TWIST
Chef-kok Rosheen Kaul en illustrator Joanna Hu
zijn in China geboren maar groeiden in Australië op.
Moesten zij zich vasthouden aan de culinaire tradities
van hun ouders of inburgeren in de keuken(s) van
Australië? Of bewandel je een nieuwe weg waarbij
smaak zwaarder weegt dan authenticiteit? Chinese-ish
is een ode aan de samensmelting van cultuur en
identiteit en biedt een schat aan niet-authentieke
gerechten.
Leer de basis van de Chinese keuken kennen: technieken als rijst koken, goede dumplings en diverse
Chinese bouillons maken. Lees over tips & trucs en
handige adviezen over minder bekende ingrediënten.
Krijg inzicht in welke ingrediënten je makkelijk kunt
vervangen of weglaten en welke juist niet en ga aan
de slag om succesvol chinese-ish te koken.
Van krokante mihoenpannenkoeken, kip met gefrituurde basilicum en szechuanpeper of ‘miljonairsrijst’ en ‘drie aardse schatten’. Maak geroerbakte
knoflookscheuten met ibéricoham of Chinese snacks
die een beetje raar lijken zoals szechuan worstjes
met koriander- en muntblaadjes op witbrood. Maak
feestmaaltijden voor grote gezelschappen of eenvoudige gerechten voor één persoon. Sluit een maaltijd
af met ‘custardtaartjes voor valsspelers’.
Een niet-zo-klassiek kookboek over de Chinese keuken
Aantrekkelijke en originele vormgeving met prachtige illustraties en fotografie
Chinese-ish is een ode aan de samensmelting van culinaire culturen
Chinese-ish
een niet-zo-klassiek kookboek
€ 23,50
224 blz.
24,0 x 18,0 cm
Gebonden
978 94 6143 281 0 | NUR 442
Verschijnt in september
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Rosheen Kaul is chef-kok bij het vermaarde Etta in Melbourne
en werkte voorheen bij o.a. Smith & Daughters en Dinner by
Heston Blummenthal. Haar ouders hebben een gemengde
Aziatische achtergrond (Kasjmirs, Peranakan-Chinees en
Filipijns). Joanna Hu is illustrator en werkte voorheen bij
restaurants als The Fat Duck, Vue du Monde en Saint Crispin.
Hu is dochter van Chinees-Australische ouders.
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De beste bakrecepten van één van
’s werelds bekendste meesterbakkers
In BAK! geeft meesterbakker Paul Hollywood,
bekend als jurylid van het immer populaire The
Great British Bake Off, zijn favoriete en allerbeste
bakrecepten. Van hartig tot zoet, stap-voor-stap in
beeld gebracht en met tips en trucs voor de thuisbakker. Ga aan de slag en tover fantastische baksels
uit de oven.
Van pain de Campagne, zuurdesembrood, focaccia
en sodabrood tot en met zoete zaligheden als blondies, cheesecake met bosvruchten en spektakelstukken als Baked Alaska als dessert. BAK! geeft in
zes hoofdstukken het betere bakwerk voor cakes en
koekjes, diverse soorten broden, desserts, taarten en
hartige pies en snacks als saucijzenbroodjes en empanadas.

Klassieke scones
Voor 11 scones

I use strong white bread flour in my scones which might seem surprising,
but it’s actually a popular choice in professional kitchens because the high
protein content gives the scones a real boost. This recipe is tried and tested
over many years and I’ve never had any complaints. The Queen Mother even
said they were the best scones she’d ever tasted! Just a couple of things to
bear in mind: don’t overwork the dough, you want it nice and light, and don’t
twist the cutter when you lift it off or else they won’t rise properly in the oven.

500g strong white bread
flour, plus extra to dust
25g baking powder
80g unsalted butter, cut
into pieces
2 medium eggs
250ml milk
80g caster sugar

To glaze
1 large egg, beaten with
a pinch of salt

To serve
Icing sugar, to dust
Jam and clotted cream

Line two baking trays with baking paper.
In a large bowl, mix the flour and baking powder together. Add the butter and
rub together with your fingers for a few minutes until you have a breadcrumblike texture.
In another bowl, beat the eggs with the milk and sugar. Add to the rubbed-in
mixture and stir together until the mixture comes together and forms a ball.
Tip the dough onto a lightly floured surface and fold it over a few times to
incorporate air, but do not knead it; you want to achieve a loose, soft dough.
Using a rolling pin, gently roll out to a 3cm thickness, making sure there is
plenty of flour underneath to prevent sticking.
Using a scone cutter, about 6.5cm in diameter, and pressing firmly (without
twisting the cutter), cut out rounds and place on the lined baking trays, leaving
space in between. Brush the tops of the scones with beaten egg then place in
the fridge for 20 minutes to rest.
Meanwhile, heat your oven to 220°C/Fan 200°C/Gas 7.
Take the scones out of the fridge and brush them again with the egg glaze.
Bake for 15 minutes until risen and golden brown.
Transfer the scones to a wire rack and leave to cool completely. Dust lightly
with icing sugar and serve with a generous helping of jam and clotted cream.
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Biscuits and Cookies

Met de recepten van Paul Hollywood, die zich
kenmerken door duidelijke beschrijvingen en
waarbij de diverse handelingen goed in beeld worden
gebracht, is BAK! geschikt voor iedereen. Voor de
beginnende thuisbakker tot en met ervaren rotten in
het vak die met de best off recepten van Hollywood
hun repertoire aanzienlijk uitbreiden.

Auteur bekend van televisie; zijn bakboeken zijn internationale bestsellers
Met goede uitleg over (basis)technieken, tips & trucs en stap-voor-stap fotografie
BAK! biedt de allerbeste bakrecepten uit het oeuvre van meesterbakker Paul Hollywood
BAK!
de allerbeste recepten van Paul Hollywood
€ 27,50
304 blz.
24,6 x 18,9 cm
Gebonden
978 94 6143 282 7 | NUR 440
Verschijnt in november
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Paul Hollywood, bekend bij het grote publiek van The Great
British Bake Off, is bakkerszoon, runt zijn eigen ambachtelijke
bakkerij en levert aan o.a. exclusieve hotels. Inmiddels zit hij
alweer bijna 40 jaar in het vak en wordt gezien als een van
de meest innovatieve meesterbakkers. Eerder verscheen bij
Good Cook Bakken met Paul Hollywood en Klassiekers van Paul
Hollywood.
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Verras jezelf en de
meest verstokte vleeseters
met plantaardige spektakelstukken

251

Biet Tartaar
If you look up Julia Child using a blowtorch to make steak tartare on the David
Letterman show, you’ll find a masterclass on how to improvise a dish; her original
goal was hamburgers but the hotplate wouldn’t turn on. You’ll also find Julia’s
biggest challenge after all that was convincing David that she was serving
up anything but suspicious-looking meat with flamed cheese atop. She’s less
successful on this front given tartare is literally raw meat.

Plantaardige kipsaté, zalm of pekingeend? De
schappen van de supermarkten liggen vol met vegan
schnitzels, gehakt, hamburgers, rookworsten en meer.
Veel (parttime) veganisten hebben behoefte aan een
stukje vlees of vis of bereiden nog steeds graag de
perfecte pasta bolognese. De vegan slager is hét handboek om zelf je plantaardige vlees- en visvervangers
te maken, zonder ondefinieerbare toevoegingen.

We’re drawing inspiration for this dish from Julia’s improvisational approach: for
the tartare, we’re using earthy beetroot and keeping the standard mix-ins, but the
egg yolk is getting upgraded to layers of smoky aioli. Serve with toasted bread.

Serves 2 as a starter

1 TBSP

balsamic vinegar

1 TBSP

finely sliced chives, plus
extra to scatter

3 TBSP

small white onion, finely
chopped

1⁄ 3

minced capers, plus extra
to scatter

1 TBSP

dijon mustard

3 TSP

minced dill pickles
(gherkins)

1 TBSP
SPLASH

hot sauce
vegan worcestershire
sauce

1 TSP
1 TSP

Smoked aioli (see page
55) in a squeeze bottle
toasted bread

1⁄ 2

DAIKON BACON

KING OYSTER
MUSHROOM BACON

AUBERGINE
BACON
RICE PAPER
BACON
WORTEL BACON

TEMPEH BACON

Handboek plantaardige vleesvervangers met meer dan 130 recepten
Goede uitleg over de basisproducten en hoe deze te verwerken tot ‘vlees’ of ‘vis’
Aantrekkelijk vormgegeven en luxe uitgevoerd boek met stap-voor-stap fotografie

PLAKJES SEITAN
BACON

YUBA BACON

De vegan slager
Hét handboek voor plantaardige vleesvervangers
€ 32,50
304 blz.
20,0 x 25,0 cm
Gebonden
978 94 6143 283 4 | NUR 441
Verschijnt in september
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Zacchary Bird werkte als chefkok, cateraar en receptontwikkelaar,. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen
van plantaardige alternatieven voor vlees en vis. Hij
werd bekend toen zijn vegan KFC-stijl drumsticks
viraal gingen. De vegan slager is zijn derde boek;
eerder verschenen Meals for Mortals (2019) en
Vegan Junk Food (2020).

where’s t h e beef (... a n d lamb)?

De mogelijkheden zijn eindeloos: maak je eigen
borrelplanken met charcuterie of probeer jerky,
vispie, ‘faux-gras’ en gevulde kalkoen. Van lunchgerechten als tuna melt tot en met rundergebraad als
klapstuk van het diner. Met een zeer goede handleiding die De vegan slager je biedt, heb je veel meer
keuze uit plantaardige vlees- en visvervangers dan het
aanbod uit de supermarkt.

TO SERVE

500 G (1 LB 2 OZ)

olive oil

tomato ketchup

Dit handboek gaat per vleessoort in op welke plantaardige vleesvervangers het beste werken - van aubergines, paddenstoelen, tofu, jackfruit, peulvruchten,
bananenbloesem en nog veel meer natuurlijke
producten- en hoe je dit zelf maakt. Maak saté van
seitan of een braadstuk op basis van tofu en aquafaba. Trakteer jezelf op kibbeling op basis van palmhart of bananenbloesem.

× QUANTITY

Preheat the oven to 225°C (440°F).
Coat the beetroot in the olive oil and place in a large
casserole dish (Dutch oven). Roast for 1½ hours (less for
small, longer for very large beetroot) until the beetroot
are fork tender. Allow to cool, then peel and finely dice.
Place the beetroot in a large bowl, stir in the balsamic
vinegar, then mix in the chives, onion, capers, mustard, dill
pickle, hot sauce, worcestershire sauce and ketchup.
Grab two serving plates and place an egg-ring in the
middle of one plate. Spoon in some beetroot mixture to
one-third fill the ring, then smooth down. Squeeze a little
aioli across the top, then repeat twice to fill the entire ring
with a solid patty layered with aioli. Remove the ring and
repeat on the other plate.
Generously pipe more aioli on the tartare and scatter
the extra capers and chives on top. Store in the fridge to
allow the flavours to meld and serve with warm, toasted
bread when you’ve emotionally prepared yourself to fall
in love with beetroot all over again.

INGREDIENTEN
beetroot (beets)

KOKOSNOOT
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ONTDEK DE BIJZONDERE

PA R S I K E U K E N
De keuken van de Parsi laat zich het best omschrijven
als een fusionkeuken: vluchtelingen (Zoroastrianen)
uit het voormalige Perzië vestigden zich in de 8e eeuw
in het westen van India waardoor een rijke culinaire
interactie ontstond. Farokh Talati, chef-kok van
St. John Bread and Wine te Londen, is Parsi en met
dit kookboek krijg je alle recepten uit de Parsikeuken
waarmee Talati is grootgebracht.
Maak kennis met dhansak, een populair vleesgerecht
met linzen en groenten als aubergines, spinazie en
pompoen. Of ontdek de enorme variatie in eiergerechten als gebakken ei op spicy tomaten of op ‘rijst
van gisteren’. Parsi zijn dol op vlees- en visgerechten
maar de keuken biedt ook een keur aan vegetarische
schotels als aubergines gestoofd in kokosmelk &
korianderchutney.
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Strain
thewater,
rice
zodat de rijst into
niet averder
gaart.
Gooirun
de kardemompeulen
Laat
de
immediately
sieve and
gently
it under some coldweg.
water
for only

SERVES
2
VOOR
2 PERSONEN
of ghee or olie
3 tablespoons
el ghee of plantaardige
vegetable
oil
1 kleine
ui, fijngesneden
1 small
onion, thinly sliced
20
g amandelschaafsel
20g
almonds
10
g flaked
zuurbessen
(berberis,
10g
barberries
o.a.
Midden-Oosterse super1 cup
basmati
rice, washed
markt
of online)
(see page
xx)
1 kopje
basmatirijst,
gewassen
5 cardamom
(zie pag. xx)pods,
crackedkardemompeulen,
5 groene
6 tablespoons
gekneusd full-fat
natural
yogurt
6 el
volle yoghurt
1 egg
ei
yolk
1 egg
eidooier
kerwa
water
1 teaspoon
tl kewrawater
(o.a.
toko)
rose(o.a.
water
½ teaspoon
tl rozenwater
toko)
pomegranate
2 teaspoons
tl granaatappelmelasse
molasses
(o.a.
toko)
a generous
pinch
of
een
flinke snuf
saffraan
saffron
2 el
heet water
2 tablespoons
hot
water
een
klont boter,
gesmolten
a knob of butter, melted
zout
salt

rijst
uitlekken.
a
moment
to stop it cooking. Discard the cardamom pods. Set the rice

Serveer met...

aside allowing any excess water to run off.
Meng de gebakken uitjes met de yoghurt, het ei, de eidooier, het kewrawater,
rozenwater
en crispy
de granaatappelmelasse
inand
eenegg
kom.
Stamp
In
a bowl,het
mix
together the
onions, yoghurt, egg
yolk,
de saffraan
eenwater
vijzel tot
fijn poeder,molasses.
meng met
hete water
kerwa
water,inrose
andeen
pomegranate
Inhet
a pestle
and en
voeg toegrind
aan het
de kom.
Voeg
de rijstAdd
toe.the
Roer
door
mortar,
the uimengsel
saffron to ain
powder
and
the dan
hot water.
mixture

D i shkleine
up w ith
...
een
handvol
blaada small
handful
of picked
jes dille,
dragon,
munt
dill, sla
tarragon, mint and
en
salad leaves
citroen-komijndressing

totthe
allebowl
rijstkorrels
met
de saus
bedekt
zijn.
Breng
goed
opit smaak
to
with the
onion
mixture,
then
add
the rice.
Mix
into themet
zout. until all the grains are coated. Season well with salt.
sauce

cumin
and lemon
(zie pag.
xx) dressing
(see page xx)

Wrijfthe
de bodem
en de zijkant
middelgrote,
ovenschaal in
Rub
melted butter
all overvan
theeen
bottom
and sidesronde
of a medium-sized,
met debaking
gesmolten
boter
(deto
schaal
niet
groter
zijn dan
een
dinerround
dish (it
needs
be nomag
larger
than
a dinner
plate
as you’re
bord, omdat
je the
de rijst
het bord
gaat
Schep
de rijst
going
to invert
ricelater
on toop
a plate
later).
Pileomkeren).
the rice into
the dish
andin
de ovenschaal
en strijk
metitde
achterkant
een
glad.
Dek with
af met
level
it out, gently
pushing
down
with thevan
back
of lepel
a spoon.
Cover
aluminiumfolie
enplace
zet dethe
rijst
iets
dan
uur infor
dea oven
– overhaast
a
lid or tin foil, and
rice
inlanger
the oven
to1 bake
little over
1 hour
niet,
het
duurt
voordat
die
heerlijke,
goudbruine
korst
–het
don’t
bewant
hasty
and
rusheven
the rice
as you
want
to allow
enough time
for
ontstaat.
that
lovely, even, golden crust to form.
Als de the
rijst rice
klaar
zal hij
aan
de onderkant
goudbruin
en krokant
zijn.
When
is is,
ready
the
bottom
of the rice
will have baked
golden
Haal deand
ovenschaal
de oven
en zet
eenfrom
vochtige
theedoek
(datit
brown
become uit
crispy.
Remove
theop
dish
the oven
and place
helpt
om de
rijst
uit de
ovenschaal
te krijgen).
Ga met
mestolangs
de
on
a damp
tea
towel
(this
helps to release
the rice).
Useeen
a knife
pry the
randaway
van de
ovenschaal
dedish,
rijst los
te place
maken
en plaats
een
op
rice
from
the sides om
of the
then
a plate
on top
ofbord
the dish.
de schaal.
eento
schietgebed
aan
dewith
rijstgoden
en keer
de schaal
snel
Say
a quickDoe
prayer
the rice gods,
and
one swift
movement
turn
om,dish
zodat
de rijst
op het
bord
wordt
gestort.
metGarnish
het geroosthe
upside
down
so the
rice
turns
out onGarneer
to the plate.
with
terde
amandelschaafsel
de zuurbessen,
de verse
kruiden
watand a
the
toasted
almonds anden
barberries,
a scattering
of the
fresh en
herbs
citroen-komijndressing.
flourish
of cumin and lemon dressing.

I C EPEULVRUCHTEN
AND LENTILS
RIJSTR EN
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Ontdek heerlijke pickles van mango en fenegriek
of maak de mooiste salades uit de Parsikeuken:
rammenas met komkommer & granaatappel of
van wortel, maïs & paneer. Maak je eigen specerijenmengsels als sambhal masala of ghee, yogurt en
paneer. Met Parsi heb je een bijzonder kookboek in
handen waarin je ontdekt dat de deze keuken zich
wezenlijk onderscheidt van de Indiase.

Authentieke recepten uit de Parsikeuken met basisrecepten als chutneys en specerijenmengsels
Bereidingen worden zowel in woord als stap-voor-stap in beeld gebracht
Met goede achtergrondinformatie over ingrediënten, verkrijgbaarheid en herkomst van de Parsikeuken
Parsi
authentieke recepten vanuit Perzië tot naar Bombay
€ 35,00
368 blz.
26,5 x 18,0 cm
Gebonden
978 94 6143 285 8 | NUR 442
Verschijnt in oktober
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Farokh Talati werkt al vanaf zijn 16e als chef en reisde de
wereld rond om verschillende keukens te ontdekken voor hij
chef-kok werd bij St. John Bread and Wine in Londen. Als kind
van Parsi, die voor zijn geboorte naar Groot-Brittannië emigreerden, groeide hij op met de Parsikeuken. Talati organiseert
tevens Parsi suppers om mensen kennis te laten maken met de
keuken van zijn (voor)ouders.

13

CULINAIRE!MELTING!POT!
UIT!HET!HART!VAN!OOST-EUROPA
De keukens van Oost-Europa staan al jaren in de
belangstelling, en terecht. In deze regio staan authenticiteit en culinaire tradities hoog in het vaandel en
verbouwen veel mensen nog steeds zelf hun groenten.
Met Carpati maak je kennis met de Roemeense
keuken die zich kenmerkt door invloeden uit Griekenland, Turkije en de Slavische landen in het
zuiden; maar ook de Oostenrijkse, Hongaarse en
Saksische keukens in het noorden.
Aan de Roemeense eettafel begin je met een keur aan
chacuterie als Pleşcoi (worst) en Sibiu (salami) vergezeld door pickles en kleine salades als gefermenteerde
kool met groene tomaten en kaviaar van aubergine
met rode uien en venkelzaad. Maak kennis met de
Roemeense variant van moussaka, musaca de cartofi
of een pilaf met gerookte pruimen en gekaramellisseerde bosuitjes.

Borş and ciorbă

77

Ciorbă de dovlecei umpluţi
Gevulde courgette ciorbă met crème fraîche

With this ciorbă, we cross the Carpathian Mountains and stop to
eat in Oltenia, in the south-west. Here lies the story of a rebellious
spirit, of our famous haiduc Jianul – our own Robin Hood, a
wealthy mid-ranking boier, or aristocrat, who fought for freedom
from the Ottoman and Habsburg rule. It is a land of fertile plains
and plump, sun-kissed vegetables cooked in the most ingenious
ways. This ciorbă is a good example of breaking the rules and
crossing the lines between a rich broth and a stew.

Voor 6 personen
Voor de vulling:
1 tbsp vegetable or sunflower oil
1 small onion, finely diced
30g (1¼oz) arborio rice
200g (7oz) minced beef
2 garlic cloves, crushed almost to a paste

To make the filling, heat the oil in a frying pan over a medium heat
and cook the onion with the rice until the onion is soft and golden.
Add the beef and cook for a further 10 minutes or until browned,
stirring often. Set aside to cool, then add the remaining ingredients
and stir to combine well.
To make the ciorbă, cut the courgettes into 2 or 3 cylinders
(depending on their size) and gently scoop out the seeds and a bit of
the flesh to create hollow tubes. Stuﬀ the minced meat filling into the
hollows tightly, then set aside.
Bring the stock to the boil in a large pan over a high heat. Add the
tomato purée and stuﬀed courgettes, turn the heat down to medium
and simmer for 15 minutes, or until the courgettes are cooked but
still firm on the outside and retaining their green colour. Remove the
pan from the heat and stir in the vinegar. Serve immediately with
dollops of soured cream and mint leaves.

1 egg, beaten
1 tsp salt
1 tsp ground pepper
2 tsp sweet paprika
¼ bunch of mint, finely chopped
Salt and freshly ground black pepper
For the ciorbă:
4 courgettes
1.5 litres (3lb 6oz) homemade beef stock
100g (3½oz) tomato purée
3 tbsp white wine vinegar
To serve:
3 tbsp soured cream
Mint leaves

Maak zelf, borş, een van de belangrijkste basisingrediënten van de Roemeense keuken: een gefermenteerde drank met een delicate zoetzure smaak
waarmee diverse gerechten verrijkt worden. Maak
je eigen kersen- of walnotenlikeur, geniet van de
diverse broodrecepten als scovergi (platbrood met
kaas en yoghurt) en sluit een maaltijd af met cataif,
filodeegnestjes met walnoten en geklopte room.
Ontdek de diversiteit en authenticiteit van de Roemeense culinaire melting pot
Fraai uitgevoerd kookboek met blauw blokband, goudfolie, sfeervolle fotografie en foodstyling
Nominatie voor beste kookboek van het jaar door The Guild of Food Writers
Carpati
recepten uit het hart van Oost-Europa
€ 27,50
224 blz.
20,3 x 25,2 cm
Gebonden
978 94 6143 288 9 | NUR 442
Verschijnt in november
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Irina Georgescu is geboren en getogen in Roemenië en
woont sinds tien jaar in Londen. Ze is kok, foodwriter en geeft
regelmatig kookcursussen. Carpati is haar eerste kookboek
en is door diverse media bestempeld als een van de beste
kookboeken van 2020. De rechten zijn inmiddels verkocht aan
de Verenigde Staten, Duitsland en Hongarije.
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Het perfecte cadeauboek
voor de cocktailliefhebber
Het kleine boek voor aperitieven is het ideale cadeauboek voor de feestmaanden. Trakteer jezelf of je
gasten op een eetlustopwekkend drankje voor je aan
tafel gaat. Van bekende tot minder bekende aperitiefdrankjes: dit boek biedt keuze uit 50 klassieke
cocktails en verrukkelijke drankjes.
Het kleine boek voor aperitieven is ingedeeld op dranksoort als basis: gin, wijn & versterkte wijn als port
en sherry, mousserende wijn, vermouth en overige
cocktails op basis van onder andere rum, wodka en
whisky. Ga aan de slag en tover in een handomdraai
de lekkerste aperitieven op tafel.

50 ml gin gin
(Bar(Bar
Termini
gebruikt
Beefeater)
50ml/2oz
Termini
uses Beefeater)
12,5 ml drogedry
marsala
12.5ml/½oz
marsala
½tsp
dry vermouth
my preference)
½ tl droge
vermouth(Martini
(MartiniExtra
ExtraDry
Dryis heeft
mijn voorkeur)
1 scheut
dash orange
bitters (Bar Termini makes its own almond bitters)
oranjebitter
To
make
the pickled
almonds:
Voor
de ingelegde
amandelen:
12
skinned,amandelen
blanched almonds
12 gepelde
about
cider vinegar
ca. 150150ml/5oz
ml wijazijn
11 tl
tspzout
salt
For the pickled almonds, put the almonds in a small jar or bowl.
Cover with champagne or cider vinegar, stir in the salt gently until it has
dissolved, then leave covered for 24 hours. Drain off the liquid and
set the almonds aside (they will keep for 2 weeks in an airtight tin).
Stir the ingredients over plenty of ice just enough to chill them – ten stirs
should do it. Strain into a beautiful glass, drop in a pickled almond, stand
back and watch your guests swoon. Mamma mia.

Tony Conigliaro is a shining star in
the London cocktail firmament whose
killer drinks have been making serious
drinkers go weak at the knees for years.
He is the brains behind Bar Termini,
a tiny bar on Old Compton Street in
Soho modelled on the bar at the train
station in Rome (and he now has a
branch in Marylebone). This is my
favourite of his many splendid drinks.

The pickled almond is essential to the
drink: a jewel to be scraped out of
the bottom of the glass with your finger
and eaten with the final swig of this
very clever aperitif, so you do need to
plan ahead, but only by 24 hours or
thereabouts.

GIN
GIN

Serveer iets heel eenvoudigs als pink gin waarbij je
alleen maar 6 druppels angosturabitters aan de gin
hoeft toe te voegen. Of wat dacht je van een heerlijke
adonis, gemaakt van zoete vermouth, sherry en oranjebitters, gegarneerd met gemarineerde koffieboontjes. Van beroemde cocktails als boulevardier, black
velvet en bellini tot iets minder bekende als americano shandy en mauresque. Proost: geniet, maar drink
met mate!

MARSALA
MARTINI
BAR TERMINI’S
VAN BAR TERMINI
MARSALA
MARTINI
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50 cocktails en verrukkelijke drankjes: het ideale cadeauboekje voor de feestmaanden
Met leuke wetenswaardigheden over de herkomst of ontstaan van de cocktail
Fraaie en eigentijdse fotografie
Het kleine boek voor aperitieven
50 cocktails & verrukkelijke drankjes
€ 12,95
96 blz.
18,5 x 13,5 cm
Gebonden
978 94 6143 287 2 | NUR 447
Verschijnt in oktober

16

Kate Hawkings is wijnschrijver en publiceert in diverse media.
Ze heeft een bijzondere belangstelling voor wat onbekendere
wijnstreken en druivenrassen. Ze geeft adviezen aan restaurants over de samenstelling van wijnkaarten en legt zich de
laatste jaren ook toe op aperitiefdrankjes. In 2018 verscheen
Aperitif en dit boek haalde het tot de shortlist voor de Fortnum & Mason Best Debut Drinks Book Award.
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ACTIES

TJDELIJKE
PRIJSVERLAGINGEN
ZOMERTOPPERS
Van 1 oktober tot en met 31 december 2022 zijn de uiterst praktische en modern
vormgegeven boeken van Bon Appétit-sterren, Claire Saffitz en Molly Baz,
extra aantrekkelijk geprijsd.
Kook dit bo
ek
en Banketb
akker
tijdelijk in
prijs
verlaagd na
ar

€ 25,00

The New York Times over Banketbakker:
‘Het enige probleem dat je hebt,
is kiezen wat je als eerste wilt bakken’.

Banketbakker
978 94 6143 259 9
van € 35,00 voor € 25,00

Banketbakker is het perfecte bakboek voor
iedereen. Claire Saffitz spreekt zowel de
beginnende als gevorderde thuisbakker aan.

9 789461 432599

Foodies over Kook dit boek:
‘Molly Baz geeft je een opwindende spoedcursus
in de basisprincipes van het koken’.

Kook dit boek
978 94 6143 266 7
van € 35,00 voor € 25,00

Kook dit boek is een hedendaags kookboek
dat je beter leert koken. De vele QR-codes
in dit boek geven toegang tot instructievideo’s
over kooktechnieken.

GELDIG VAN 1 OKTOBER TOT EN MET 31 DECEMBER 2022
18

9 789461 432667
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INKOOPKORTING

CADEAUTIPS
ZOMERTOPPERS
Mooie kookboeken voor de feestdagen bestel je bij Good Cook.
Verras je familie of vrienden met een van deze 9 mooie kookboeken.

Bistro Manon
978 94 6143 260 5
€ 27,50

9 789461 432605

Wijnkenner word je zo
978 94 6143 136 3
€ 23,50

Bestel met 50% inkoopkorting de succestitels
Simply, Persiana en Bazaar van
bestsellerauteur Sabrina Ghayour.

Simply
978 94 6143 242 1
€ 27,50
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Persiana
978 94 6143 106 6
€ 27,50

Bazaar
978 94 6143 212 4
€ 27,50

9 789461 431363

Winter warmers
978 94 6143 262 9
€ 13,50

Manis
978 94 6143 272 8
€ 25,95

9 789461 432728

The Curry Guy Compleet
978 94 6143 245 2
€ 32,50

9 789461 432452

Hamburgers
978 94 6143 092 2
€ 9,95

Vegan Comfort
978 94 6143 261 2
€ 30,95

9 789461 432612

Sous-vide
978 94 6143 223 0
€ 32,50

9 789461 432230

Slow
978 94 6143 246 9
€ 32,50

21

Koreaanse keuken. Maar er is nog zo veel meer!
De Koreaanse keuken staat bekend om zijn grote

KLEIN
KOREA
70
Meer dan recepten
iconische

verscheidenheid, kwaliteit en het groot aantal bijgerechten
die de maaltijd vergezellen. Dus ga aan de slag en tover de
Koreaanse keuken op jouw eettafel.

B I L LY L AW

In negen hoofdstukken leert Billy Law je de fijne kneepjes
van de Koreaanse keuken: van maar liefst zeven
kimchirecepturen, vele bijgerechten, soep & stoofschotels,
rijst & noedel-gerechten, typische Korean BBQ-recepten tot
en met het zelf maken van sauzen en condimenten. Maak
overheerlijke bibimbap, Koreaanse pannenkoekjes met
kimchi en buikspek of trakteer je gasten op een echte Korean
BBQ en maak gemarineerde runderribbetjes. Serveer daarbij
overheerlijke frisse bijgerechten als komkommersalade met
zeewier en sluit af met een Koreaans dessert als pat bingsu.
Klein Korea heeft alles wat je nodig hebt om verslaafd te
raken aan Koreaans eten.

WWW.GOODCOOK.NL

De perfecte salade is bij elke hap in balans;
scherp genoeg om je smaakpapillen te
prikkelen, zoet genoeg om het bittere in
evenwicht te brengen en een tikje krokant
zout om te eindigen.
Salade Freak biedt originele salades,
ingedeeld op het seizoen en verrassende
combinaties waar je nooit genoeg van krijgt.
Van groene salades tot pastasalades en
fruitsalades, als lichte lunch, hoofdmaaltijd
of zelfs ontbijt.

AW
YL
BILL

W W W.GOODCOOK.NL

salade

freak
GOOD COOK

Klein Korea
978 94 6143 279 7
€ 22,50

9 789461 432797

The Curry Guy BBQ
978 94 6143 276 6
€ 23,50

9 789461 432766
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FONDSLIJST

Persiana elke dag
978 94 6143 280 3
€ 27,50

9 789461 432803

voorwoord van martha stewart

Voor velen is kimchi – dat gerecht van pittige gefermenteerde
kool – een eerste, onvergetelijke kennismaking met de

̶ Martha Stewart
Receptontwikkelaar, foodstylist en zelfverklaarde saladefreak Jess Damuck deelt
haar passie voor het maken van salades:
een onwaarschijnlijke, allesverslindende
creatieve uitlaatklep die ze ontdekte tijdens
het werken voor Martha Stewart. Ze bedenkt
uitzonderlijke en seizoensgebonden salades
voor elk moment van de dag.

salade freak

Klein Korea neemt je mee naar het
hart van de Koreaanse keuken. Van
wereldberoemde streetfood gerechten
en cultrecepten tot de troostrijke
maaltijd van oma.

jess damuck

‘Jess Damucks boek is een puur genot
om naar te kijken, in te lezen en uit te
koken. Ik ben hard op weg om om zelf
een saladefreak te worden.’

kleurrijke salades voor elk seizoen

SPOT UV

K L E I N KO R E A

KLEIN
KOREA

+

NIEUW

MATT LAMINATION

MATT LAMINATION

jess damuck

Salade Freak
978 94 6143 277 3
€ 27,50

9 789461 432773

Wok!
978 94 6143 278 0
€ 22,50

9 789461 432780
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ALGEMEEN

ALGEMEEN
3 ingrediënten per cocktail

Asperges

Bierkenner word je zo

Bistro Manon

Gazpachos

Groenten

Hamburgers

Hemels koken

978 94 6143 274 2
€ 17,95

978 94 6143 209 4
€ 10,95

978 94 6143 185 1
€ 23,50

978 94 6143 260 5
€ 27,50

978 94 6143 040 3
€ 6,00

978 94 6143 080 9
€ 15,95

978 94 6143 092 2
€ 9,95

978 94 6143 231 5
€ 25,95

9 789461 432742 9 789461 432094 9 789461 431851 9 789461 432605

9 789461 432315

breddos Tacos

Ceviche

Chocolade delicatessen

Cocktailkenner word je zo

Hemelse soepen

IJs & co

IJslolly’s

In 6 weken naar zero waste

978 94 6143 158 5
€ 12,50

978 94 6143 104 2
€ 9,95

978 94 6143 003 8
€ 6,00

978 94 6143 190 5
€ 23,50

978 90 9028 910 6
€ 12,50

978 94 6143 211 7
€ 22,50

978 94 6143 052 6
€ 6,00

978 94 6143 226 1
€ 19,95

9 789461 431585

9 789090 289106
9 789461 432117

9 789461 431905

Compote

Crème brûlée

De chocolade bar

Detox water

Infused water

Jackfruit

Kaaskenner word je zo

Koken doe je zo!

978 94 6143 048 9
€ 6,00

978 90 7319 183 9
€ 9,95

978 94 6143 264 3
€ 14,95

978 94 6143 225 4
€ 18,50

978 94 6143 215 5
€ 13,50

978 94 6143 232 2
€ 14,95

978 94 6143 200 1
€ 23,50

978 94 6143 224 7
€ 25,95

9 789461 432643 9 789461 432254

24

9 789461 432261

9 789461 432155 9 789461 432322 9 789461 432001 9 789461 432247

Eat vegan

Een ode aan groenten

Fingerfood

Gather

Kook dit boek

Leafs

Mocktails

Mosselen

978 94 6143 170 7
€ 27,50

978 94 6143 250 6
€ 40,00

978 94 6143 079 3
€ 15,95

978 94 6143 174 5
€ 15,00

978 94 6143 266 7
tijdelijk van € 35,00 voor € 25,00

978 94 6143 162 2
€ 32,50

978 94 6143 257 5
€ 13,50

978 94 6143 195 0
€ 9,95
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ALGEMEEN

ALGEMEEN
Nistisima
978 94 6143 271 1
€ 30,95

Olie, azijn, zout & zuur

Pizza

Plants Only Kitchen

Superveg

The Dumpling Sisters

Time

Tiramisu

978 94 6143 219 3
€ 20,95

978 94 6143 081 6
€ 24,95

978 94 6143 240 7
€ 27,50

978 94 6143 189 9
€ 27,50

978 94 6143 133 2
€ 14,95

978 94 6143196 7
€ 15,00

978 94 6143 061 8
€ 6,00

9 789461 431967

9 789461 430816

9 789461 432711

9 789461 432407

9 789461 431899

Poké

Puur & Makkelijk

Puur natuurlijk koken

Quiche & Hartige taart

Tosti & Toast

Van de plank

Vegan 100

Vegan zuivel

978 94 6143 168 4
€ 15,95

978 94 6143 238 4
€ 25,95

978 94 6143 116 5
€ 18,50

978 94 6143 198 1
€ 9,95

978 94 6143 173 8
€ 15,95

978 94 6143 221 6
€ 12,50

978 94 6143 191 2
€ 27,50

978 94 6143 220 9
€ 22,50

9 789461 431738

9 789461 431684 9 789461 432384 9 789461 431165 9 789461 431981

9 789461 431912

9 789461 432216

9 789461 432209

Rijst & co

Salad Days

Sauzen en smaakmakers

Slimme eenpersoonsmaaltijden

Vegan Comfort

Vegan Summer

Vers uit de oven

Vet

978 90 7319 213 1
€ 23,50

978 94 6143 230 8
€ 22,50

978 94 6143 154 7
€ 18,50

978 94 6143 165 3
€ 23,50

978 94 6143 261 2
€ 30,95

978 94 6143 255 1
€ 14,95

978 94 6143 222 3
€ 22,50

978 94 6143 183 7
€ 27,50

9 789461 431547

9 789461 431837
9 789461 431653

9 789461 432131 9 789461 432308

9 789461 432612

9 789461 432551 9 789461 432223

Slow

Soep. Bouillon. Brood

Superdiners

Superstarters

Wijnkenner word je zo

Winter warmers

Zuur

978 94 6143 246 9
€ 32,50

978 94 6143 269 8
€ 27,50

978 94 6143 175 2
€ 9,95

978 94 6143 138 7
€ 9,95

978 94 6143 136 3
€ 23,50

978 94 6143 262 9
€ 13,50

978 94 6143 156 1
€ 27,50

9 789461 431561
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9 789461 431752 9 789461 431387

9 789461 431363

GROEN

BAKKEN
À la Mère de Famille

A Year of Pies

Banketbakker

Calissons

De kleine gids voor grote planten De kleine gids voor kamerplanten

978 94 6143 087 8
€ 14,95

978 94 6143 094 6
€ 12,50

978 94 6143 259 9
tijdelijk van € 35,00 voor € 25,00

978 94 6143 044 1
€ 6,00

978 94 6143 243 8
€ 13,50

978 94 6143 197 4
€ 13,50

Een jaar in de moestuin

Een jaar in de tuin

978 94 6143 228 5
€ 25,95

978 94 6143 207 0
€ 30,95

Cheesecakes van Berko

Een appel per dag

Kaneel & Kardemom

Klassiekers van Paul Hollywood

het GROEN(t)E boekje

Slim tuinieren doe je zo

Tuinieren doe je zo

978 94 6143 107 3
€ 9,95

978 94 6143 132 5
€ 22,50

978 94 6143 134 9
€ 25,95

978 94 6143 115 8
€ 12,50

978 94 6143 167 7
€ 15,95

978 94 6143 270 4
€ 22,50

978 94 6143 251 3
€ 30,95

9 789461 431677
9 789461 431073

9 789461 431158

Manis

Strooigoed

Suqar

978 94 6143 272 8
€ 25,95

978 94 6143 179 0
€ 12,50

978 94 6143 201 8
€ 32,50

Tartes Tatin
978 94 6143 060 1
€ 6,00

9 789461 432704

9 789461 432513

Authentiek Japan thuis

Aziatische bowls & bouillons

Basisboek Indonesisch

Basque

978 94 6143 273 5
€ 29,95

978 94 6143 265 0
€ 22,50

978 94 6143 208 7
€ 32,50

978 94 6143 152 3
€ 27,50

9 789461 431523

9 789461 432018

9 789461 432728 9 789461 431790
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KEUKEN PER
LAND EN STREEK

9 789461 432438 9 789461 431974 9 789461 432285 9 789461 432070

9 789461 432599

9 789461 432735 9 789461 432650 9 789461 432087

Van de vegan bakker

Bazaar

Bersama

Big Mamma’s Cucina Popolare

California Dreamin’

978 94 6143 254 4
€ 22,50

978 94 6143 212 4
€ 27,50

978 94 6143 241 4
€ 27,50

978 94 6143 237 7
€ 35,00

978 94 6143 229 2
€ 27,50
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Chinese Takeaway

Chinese Takeaway Veggie

978 94 6143 135 6
€ 14,95

978 94 6143 214 8
€ 22,50

978 94 6143 236 0
€ 22,50

9 789461 432148 9 789461 432360

Chinese Takeaway met
5 ingrediënten
978 94 6143 253 7
€ 22,50

9 789461 432537

Comida Mexicana

Dumplings & Noedels

Hotpot

Izakaya

978 94 6143 252 0
€ 27,50

978 94 6143 244 5
€ 22,50

978 94 6143 249 0
€ 22,50

978 94 6143 267 4
€ 27,50

Simply

Thai

The Curry Guy

The Curry Guy Compleet

978 94 6143 242 1
€ 27,50

978 94 6143 235 3
€ 22,50

978 94 6143 181 3
€ 22,50

978 94 6143 245 2
€ 32,50

KEUKEN PER
LAND EN STREEK

KEUKEN PER
LAND EN STREEK

Cantina Mexicana

9 789461 432421 9 789461 432353 9 789461 431813 9 789461 432452

The Curry Guy Easy

The Curry Guy Thai

The Curry Guy Veggie

Toscane

978 94 6143 206 3
€ 22,50

978 94 6143 256 8
€ 22,50

978 94 6143 227 8
€ 22,50

978 94 6143 187 5
€ 27,50

9 789461 432056

9 789461 432520 9 789461 432445 9 789461 432490 9 789461 432674

My Asian Kitchen

Persiana

Pok Pok

Provence

978 94 6143 199 8
€ 27,50

978 94 6143 106 6
€ 27,50

978 94 6143 110 3
€ 32,50

978 94 6143 218 6
€ 27,50

9 789461 431998

Vegan East
978 94 6143 275 9
€ 25,95

Vegan JapanEasy

Vegarabia

Verrukkelijk Rome

978 94 6143 248 3
€ 27,50

978 94 6143 124 0
€ 32,50

978 94 6143 163 9
€ 14,95

9 789461 432391 9 789461 432483 9 789461 431240 9 789461 431639

Ramen

Recepten uit Venetië

Sambal Shiok

Sicilië

Vietnamees

978 94 6143 157 8
€ 22,50

978 94 6143 100 4
€ 14,95

978 94 6143 268 1
€ 27,50

978 94 6143 164 6
€ 27,50

978 94 6143 258 2
€ 27,50

9 789461 431578
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9 789461 431066 9 789461 431103 9 789461 432186

9 789461 432568 9 789461 432278 9 789461 431875

9 789461 431646
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KOOKTECHNIEKEN

Het Crock-Pot Boek

Het kleine boek voor sauzen

Het spirelli kookboek

Let’s Make BBQ Great Again

978 90 8273 440 9
€ 19,95

978 94 6143 263 6
€ 18,50

978 94 6143 148 6
€ 9,95

978 90 8288 280 3
€ 24,95

9 789082 734409

9 789461 432636

9 789461 431486

9 789082 882803

Over Rook

Over Rot 2.0

Slow cooked

Sous-vide

978 94 6143 097 7
€ 27,50

978 94 6143 216 2
€ 32,50

978 94 6143 140 0
€ 24,95

978 94 6143 223 0
€ 32,50

9 789461 432162

9 789461 431400 9 789461 432230
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Prijzen, specificaties en verschijningsdata van de boeken zijn onder voorbehoud.

VERSCHIJNINGSKALENDER

SEPTEMBER
Chinese-ish
De vegan slager
OKTOBER
Het kleine boek voor aperitieven
no waste GROENTEN
Parsi
NOVEMBER
BAK!
Carpati
JANUARI
Het plezier van écht goed koken

